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MOTTO 

Never explain yourself to anyone. 

Because the one who likes you 

wouldn’t need it, and the one who 

dislikes you wouldn’t believe it. 

- Ali bin Abi Thalib 
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ABSTRACT 

Parent Perception Relationship with Basic Immunization Completion 

towards 9-12 Months Baby 

Correlation Study in Puskesmas Pegirian Surabaya 

By: Nur Jazilah Hemadiyan 

 

Immunization is one of preventive efforts undertaken by the government 

in preventing children from infectious diseases. But in Surabaya itself, there are 

parents who do not complete the baby basic immunization. There are alot of 

reasons which made them not to immunize the baby. The aim of this study was to 

analyze the relationship both parental perception and basic immunization 

completion in 9-12 months baby. 

The research design used is crossectional by using parents of 9-12 months 

babies who are in coverage of Puskesmas Pegirian Surabaya. Power Analysis was 

used to determining the sample was 71 people. The sampling technique used is a 

simple random sampling that has been previously sampled frame of 80 people and 

randomized through random.org. The collected data used questionnaires and 

assessment sheets of basic immunization completeness, then it was analyzed by 

using chi square statistical analysis with p < 0,05 

The result of statistical test shows thatX
2
 = 25.033

a
 and p = < 0,00. The 

results of the study showed that parents who docomplete the basic immunization 

through their baby tend to have a positif perception of basic immunization. 

It can be concluded that parents' perceptions of basic immunization affect 

the parental behavior in completing basic immunization.The researchers can 

conduct qualitative descriptive research to explain the various factors causing 

perception of basic immunization with basic immunization completeness in 9-12 

months baby. 

 

Keywords: parent perception, basic immunization complication 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bayi lebih rentan terkena penyakit dan kondisi yang tidak sehat dibandingkan 

dengan orang dewasa. Kekebalan tubuh yang belum terbentuk dengan baik ini 

mengakibatkan bayi bisa sangat mudah tertular oleh suatu penyakit(Isnayni 2016). 

Imunisasi merupakan usaha preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

menghindarkan bayi terserang penyakit infeksi, sehingga kejadian infeksi akan 

menurun, dan mengurangi angka kecatatan dan kematian pada bayi (kemenkes RI, 

2014). Setelah dilakukan pengambilan data awal di puskesmas pegirian sebagai 

acuan masalah yang terjadi di masyarakat, ditemukan bahwa ternyata masih 

banyak orang tua yang tidak mengimunisasi anaknya dengan berbagai alasan. 

Sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan bahwa kurangnya pengalaman 

dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, menyebabkan orang tua 

kurang merasakan manfaat dari imunisasi dan lebih fokus terhadap efek samping 

yang ditimbulkan dari imunisasi(Luthy et al. 2012). Pihak petugas setempat telah 

memberikan pengetahuan bagi orangtua bahwa imunisasi sangat dibutuhkan untuk 

membentuk kekebalan tubuh bagi bayi. Informasi yang didapat dari pihak yang 

kurang akurat dalam hal ini bukan petugas kesehatan juga menyebabkan orangtua 

tidak melakukan imunisasi (Healy et al. 2014). Keyakinan agama dan sosial juga 

menjadi salah satu penghalang untuk pemberian imunisasi karena takut dengan 

kandungan vaksin di dalam imunisasi (Khan et al. 2015). Hal ini memicu peneliti 

untuk melihat dari segi pandangan atau persepsi orang tua tentang imunisasi itu 
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sendiri. Penelitian antara hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan 

imunisasi belum diteliti di Puskesmas Pegirian Surabaya. 

Tujuan diberikannya imunisasi adalah membentuk kekebalan pada bayi 

dengan memberikan vaksin imunisasi. Diharahapkan agar penyakit yang dapat 

dicegah dengan Imunisasi (PD3I) dapat tercapai secara maksimal (Healy et al. 

2014). Penyakit-penyakit tersebut bisa ditekan atau bahkan dihilangkan dalam 

lingkup masyarakat. Mengingat salah satu PD3I yaitu penyakit Campak pernah 

menjadi penyakit yang masuk dalam kejadian luar biasa (KLB) di Indonesia dan 

untuk mencegah terjadinya kembali KLB di Indonesia, maka permasalahan harus 

segera diatasi dengan memberikan imunisasi dasar lengkap pada bayi (Ranuh 

2011). Imunisasi dasar lengkap yang berikan adalah lima imunisasi dasar yaitu 

BCG, DPT, Hepatitis B, Polio dan Campak serta imunisasi ini diberikan harus 

sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan karena disesuaikan dengan usia bayi 

untuk menerima vaksin imunisasi untuk membentuk kekebalan tubuh pada bayi 

(Hidayat 2008). Mengambil usia bayi 9-12 bulan dikarenakan pada usia tersebut 

bayi sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. 

Diperkirakan lebih dari 109 juta balita didunia telah di vaksinasi pada tahun 

2010, akan tetapi kurang lebih 19,3 juta balita di seluruh dunia masih belum 

terjangkau layanan imunisasi rutin (WHO 2012). Keberhasilan seorang bayi 

dalam mendapat imunisai dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi dasar 

yang didapatkan. Target Renstra Kementerian Kesehatan untuk cakupan desa/ 

kelurahan universal coverage immunization(UCI) di Indonesia sebesar 100%. 

Tahun 2015 cakupan UCI di Indonesia sebesar 83.00% angka tersebut belum 

memenuhi target UCIyang sebesar 100% (Dinkes Jawa Timur 2015). Provinsi 
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Jawa Timur angka cakupan imunisasi terbilang sudah tinggi dan hampir mencapai 

target UCI yaitu sebesar 96.30%. angka cakupan di Jawa Timur memang sudah 

tinggi tetapi belum untuk cakupan imunisasi di kota Surabaya. Tahun 2015 kota 

Surabaya terletak 3 terbawah atau urutan ke 36 dari 38 kota/kabupaten yang ada di 

Jawa Timur yaitu sebesar 85,70% yang menunjukan bahwa kota Surabaya belum 

mencapai target UCI 100%. Penurunan juga terjadi pada cakupan UCI dari tahun 

2014 ke tahun 2015 yaitu dari 96.80% menjadi 85.70% (Dinkes Jawa Timur 

2015) . Hal ini yang memicu peneliti untuk meneliti tentang kelengkapan 

imunisasi dasar bagi bayi.  

Target UCI yang belum tercapai disebabakan oleh beberapa faktor antara lain 

pendidikan orangtua, pengetahuan orang tua, status ekonomi, aksebilitas dari 

pelayanan kesehatan, ketersediaan vaksin untuk imunisasi, kenyamanan dari 

tempat pelayanan, sikap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan 

kesehatan, informasi yang seharusnya diperoleh dari petugas kesehatan, dan 

kehadiran petugas dalam pelaksanaan imunisasi (Legese & Dechsa 2015). Pada 

Theory of Planned Behavior menurut Ajzen (2005) menyatakan bahwa seseorang 

dapat melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tergantung dari niat orang 

tersebut. Niat merupakan hal-hal yang dapat menjelaskan faktor-faktor motivasi 

serta berdampak kuat pada tingkah laku. Niat melakukan suatu perilaku ditunjang 

salah satunya dengan perceived behavior control atau dengan persepsi 

kemampuan mengontrol tingkah laku. Perceived behavior control di didasari oleh 

pengalaman terdahulu, informasi yang dimiliki baik melalui observasi atau 

pengetahuan individu itu sendiri maupun orang yang dikenalnya. Menurut Ajzen 

(2005) faktor ini nantinya akan mengacu pada persepsi dari individu tersebut 
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mengenai mudah atau sulitnya memunculkan suatu perilaku. Alasan-alasan 

orangtua yang tidak melakukan imunisasi sejalan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pandangan seseorang seperti lingkungan social, kebudayaan 

masyarakat, pelayanan kesehatan, pengalaman masa lalu, kebutuhan, motivasi dan 

lain sebagainya yang akhirnya membentuk suatu persepsi. Persepsi itulah yang 

nantinya akan mewujudkan suatu pilihan orang tua untuk melakukan atau tidak 

melakukan imunisasi dasar lengkap pada anaknya (Hardjana 2007). 

Pada penelitian Kurnia(2016) dalam penelitian upaya peningkatan layanan 

imunisasi dalam pencapaian UCI dengan metode quality function deployment 

(QFD) di kota Surabaya menyatakan bahwa pencapaian imunisasi di Seluruh 

Puskesmas Kota Surabaya tahun 2013-2015 dapat dibagi menjadi 3 kategori yaitu 

Puskesmas dengan pencapaian UCI selama 3 tahun, Puskesmas dengan 

pencapaian UCIselama 1 atau 2 tahun, dan Puskesmas dengan target UCI yang 

belum tercapai selama 3 tahun. Puskesmas dengan target UCI yang belum tercapai 

selama 3 tahun salah satunya terjadi di Puskesmas Pegirian. Data cakupan 

imunisasi dasar dari Puskesmas Pegirian selama tiga bulan terakhir tidak lebih 

dari 50%. Berdasarkan data diatas, maka peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian tentang Hubungan persepsi orangtua dengan kelengkapan imunisasi 

dasar pada bayi usia 9-12 bulan di Puskesmas Pegirian. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi 

dasar pada bayi usia 9-12 bulan? 
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1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi 

dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi persepsi orangtua tentang imunisasi 

2. Mengidentifikasi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 

bulan 

3. Menganalisis hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan 

imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini mendukung informasi ilmiah dalam pengembangan 

ilmu keperawatan khususnya Ilmu Keperawatan Anak dan Ilmu 

Keperawatan Komunitas yang dapat memberi suatu wacana tentang 

hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar pada 

bayi usia 9-12 bulan berdasarkan Theory of Planned Behavior 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi orangtua tentang pentingnya 

pemenuhan imunisasi dasar lengkap dan tepat waktu untuk menghindarkan 

anak pada penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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2. Sebagai masukan bagi puskesmas tentang cakupan imunisasi dasar 

lengkap dan tepat waktu, upaya orangtua untuk memenuhi imunisasi dasar 

lengkap dan tepat waktu untuk meningkatkan taraf kesehatan bagi anak. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Persepsi 

2.1.1 Definisi Persepsi 

Persepsi merupakan pengalaman dari individu mengenai suatu objek, 

peristiwa atau setiap hubungan yang diperoleh dengan cara menyimpulkan 

suatu informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi melibatkan makna pada 

stimulasi dari indera kita yang mencakup sensasi, atensi, ekspektasi, motivasi 

dan memori (Rakhmat 2000). Persepsi bisa di artikan sebagai suatu proses 

diterimanya rangsangan melalui panca indera yang didahului oleh perhatian 

yang diberikan sehingga individu mampu mengetahui, mengartikan dan 

menghayati tentang hal yang diamati, baik di luar maupun di dalam diri 

individu tersebut (Sunaryo 2004). 

Persepsi juga dapat dikatakan menjadi suatu proses dimana individu 

mengatur dan menginterpretasi kesan sensorik yang ditangkap guna 

memberikan arti bagi lingkungan mereka, namun apa yang ditangkap 

seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif yang ada(Robbins 

et al. 2008). Hardjana (2007) mengemukakan bahwa persepsi adalah suatu 

proses yang komplek yang dilakukan oleh orang untuk memilih mengatur dan 

memberi makna pada suatu kenyataan yang dijumpai disekelilingnya dan 

persepsi setiap individu dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan 

kebudayaan. Persepsi ini juga merupakan bagian terawal dalam sistem 

kepribadian yang menangkap stimulus dari pengamatan yang secara langsung 

dikaitkan dengan suatu makna tertentu. Ajzen (2005) dalam Theory of 

7 
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Planned Behavior mengatakann persepsi adalah suatu keyakitan (belief) 

dimana dalam teori tersebut menyatakan persepsi kemampuan mengontrol 

tingkah laku adalah individu pernah melakukan atau tidak pernah melakukan 

perilaku tertentu, individu memiliki fasilitas dan waktu untuk melakukan 

perilaku itu, kemudian individu melakukan estimasi atas kemampuan dirinya 

apakah dia mampu melakukannya perilaku tersebut. 

2.1.2 Macam-macam persepsi 

Penelitian yang dilakukan Sunaryo (2004), persepsi dibedakan menjadi 

2 macam, yaitu: 

1. Eksternal perception 

Persepsi yang timbul atau terjadi karena adanya suatu rangsangan 

yang datang dari luar diri individu tersebut. 

2. Self perception 

Persepsi yang timbul atau terjadi karena adanya suatu rangsangan 

yang datang dari dalam diri individu tersebut 

2.1.3 Syarat terjadinya persepsi 

Ada 4 hal yang harus ada untuk dapat memunculkan sebuah persepsi 

(Sunaryo 2004) yaitu: 

1. Adanya objek sebagai stimulus 

2. Adanya perhatian dari subjek 

3. Adanya alat indera sebagai reseptor stimulus 

4. Berfungsinya saraf sensoris sebagai penerus stimulus ke otak untuk 

selanjutnya dikirim ke saraf motoric sehingga memperoleh respon 

persepsi. 
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2.1.4 Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi 

David Krech dan Richard S Crutchfield (1997) terdapat 3 faktor yang 

dapat mempengaruhi persepsi, yaitu: 

1. Faktor Perhatian (Attention) 

Perhatian merupakan proses mental yang terjadi saat stimulus atau 

rangkaian stimulus menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stumulus 

lainnya menjadi melemah. Dalam menarik perhatian individu, terdapat dua 

faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal misal 

seperti gerakan, intensitas stimulus, kebaruan dan pengulangan. 

Sedangkan faktor internal seperti faktor biologis dan sosiopsikologis. 

2. Faktor Fungsional 

Faktor ini berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal 

lain yang termasuk dalam faktor-faktor personal. Penentu persepsi bukan 

dari jenis atau bentuk stimulus melainkan berasal dari karakteristik orang 

yang memberikan respon pada stimulus tersebut. Kebutuhan, kesiapan 

mental, suasana emosi, dan latar belakang budaya juga mempengaruhi 

persepsi seseorang (Rakhmat 2000). 

a. Pengalaman 

Pengalaman yang dimiliki setiap orang menjadi faktor paling berperan 

dalam menginterprestasikan stimulus yang kita peroleh. Pengalaman 

masa lalu yang berbeda inilah yang menjadikan perbedaan interprestasi 

tiap individu (Notoatmodjo 2007) 

 

 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PERSEPSI ORANG TUA... NUR JAZILAH HEMADIYAN



10 
 

 
 

b. Proses belajar atau pendidikan 

Proses belajar atau pendidikan yang ditempuh tiap individu ini juga 

mempengaruhi cara pandang mereka pada suatu objek. Perbedaan 

pendidikan kurang lebih akan menjadikan perbedaan cara pandang 

pula pada tiap individu 

c. Kebutuhan 

Kebutuhan akan menyebabkan suatu stimulus tersebut masuk dalam 

rentang perhatian kita. Kebutuhan yang berbeda tiap orang inilah  

nantinya akan menyebabkan kita menginterprestasikan stimulus secara 

berbeda pula 

d. Pengetahuan terhadap objek 

Hasil dari persepsi seseorang mengenai suatu objek selain dipengaruhi 

oleh penampilan objek itu sendiri, juga dipengaruhi oleh pengetahuan 

sesesorang tentang objek tersebut. Dengan demikian suatu objek dapat 

dipersepsikan berbeda oleh  2 individu akibat perbedaan pengetahuan 

yang dimiliki oleh masing masing individu ini mengnai objek tersebut 

(Suharman 2005) 

3. Faktor Struktural 

Faktor ini berasal dari sifat stimulus fisik dan efek saraf yang 

ditiimbulkan pada system saraf individu. Teori Gestalt mengungkapkan 

bahwa apabila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersesikan sebagai 

keseluruhan dan tidak melihatnya sebagai bagian-bagian. Jika kita ingin 

memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti fakta-fakta yang 

terpisah, namun kita harus memandangnya dalam hubungan keseluruhan 
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(Rakhmat 2000). Seperti untuk memahami seseorang, kita harus 

melihatnya dalam konteksnya, lingkungannya dan masalah yang 

dihadapinya. 

2.1.5 Proses terjadinya persepsi 

Persepsi diawali dengan penginderaan yakni suatu proses diterimanya 

stimulus oleh individu melalui alat indera sebagai alat penerima. Setelah 

stimulus diterima oleh alat indera, kemudian stimulus diteruskan oleh syaraf 

ke otak sebagai pusat susunan syaraf. Stimulus yang mengenai individu 

tersebut kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan, sehingga individu 

menyadari tentang apa yang diterimanya tersebut (Rakhmat 2000). Persepsi 

juga bersifat individual, karena meskipun stimulus yang ditangkap sama, 

tetapi setiap individu mempunyai pengalaman, kemampuan berfikir, dan 

kerangka acuan yang tidak sama. Tavris (2005) proses psikologi dalam 

persepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kebutuhan, kepercayaan, 

emosi, dan ekspektasi setiap individu pasti berbeda. Maka kemungkinan hasil 

persepsi tiap individu satu dengan yang lain akan tidak sama. Melalui persepsi 

inilah individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan 

yang ada disekitar, serta keadaan individu yang bersangkutan (Walgito 1996) 

2.2 Konsep Perilaku 

2.2.1 Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan suatu hasil dari tahu yang terjadi melalui 

sebuah proses sensori khususnya pada mata dan telinga terhadap suatu objek 
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tertentu. Sunaryo (2004) secara kognitif membagi tingkat pengetahuan 

menjadi 6 tingkatan: 

1) Tahu 

Tahu merupakan tingkatan yang paling rendah dalam tingkat 

pengetahuan. Tahu dapat diartikan mengingat atau mengingat kembali 

suatu materi yang pernah atau telah dipelajari sebelumnya. Ukuran 

seseorang tahu adalah mampu menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan 

dan menyatakannya. 

2) Memahami 

Memahami adalah kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan 

menginterpretasikan dengan benar tentag suatu objek yang diketahui. 

Seseoarang yang telah paham tentang suatu hal harus mampu menjelaskan, 

dapat memberikan contoh dan dapat menyimpulkannya 

3) Penerapan 

Penerapan merupakan kemampuan seseoarng untuk menggunakan 

materi yang pernah dan telah dipelajari pada situasi dan kondisi nyata atau 

mampu menggunakan hokum-hukum, rumus, metode ke dalam situasi atau 

kondisi yang nyata 

4) Analisis 

Analisis merupakan kemampuan seseoarang untuk menguraikan 

suatu objek ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi masih di 

dalam suatu struktur objek tertentu dan masih dapat terkait satu sama lain. 

Ukuran kemampuan adalah dapat atau mampu menggambarkan, dapat 

membuat suatu bagan, membedakannya, memisahkannya, dan membuat 
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bagan proses adopsi perilaku, dan juga dapat memberdakan pengertian 

psikologi dan fisiologi. 

5) Sintesis 

Sintesis merupakan kemampuan seseorang untuk menghubungkan 

bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru atau 

kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi 

yang ada. Ukuran kemampuan dalam sintesis adalah mampu menyusun, 

meringkaskan, merencanakan, dan menyesuaikan suatu teori atau rumusan 

yang telah ada 

6) Evaluasi 

Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu objek tertentu. Evaluasi dapat menggunakan kriteria yang 

telah ada atau disusun sendiri 

2.2.2 Sikap 

Sikap merupakan respon tertutup seseoarang terhadap stimulus atau 

suatu objek, baik yang bersifat intern atau ekstern sehingga tanda dan 

gejalanya tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih 

dahulu dari perilaku yang tertutup tersebut. Sikap menunjukan adanya 

kesesuaian respon terhadap stimulus tertentu. Tingkatan sikap adalah 

menerima, merespon, menghargai, dan bertanggung jawab (Sunaryo 2004). 

2.2.3 Perilaku imunisasi 

Perilaku menurut Depkes RI merupakan suatu respon individu 

terhadap suatu stimulus atau tindakan yang dapat diamati dan mempunyai 

frekuensi spesifik, durasi dan tujuan, baik disadari maupun tidak disadari. 
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Perilaku dapat diamati dari sikap dan tindakan seseorang. Perilaku imunisasi 

merupakan termasuk dalam perilaku sehat yaitu perilaku untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kesehatan karena imunisasi adalah upaya 

pencegahan pada PD3I (Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi). 

2.3 Konsep Imunisasi Dasar 

2.3.1 Definisi Imunisasi Dasar 

Imunisasi merupakan suatu usaha pemberian kekebalan pada bayi dan 

anak dengan memasukan jenis vaksin tertentu kedalam tubuh dengan harapan 

tubuh tersebut membuat zat antibodi untuk mencegah terjangkitnya penyakit 

tertentu. Vaksin sendiri merupakan suatu bahan yang dipakai untuk 

merangsang pembentukan zat antibodi dalam tubuh yang dimasukan melalui 

suntikan dan tetesan (Hidayat 2008). Peraturan Menteri Kesehatan(2013) 

menyatakan bahwa imunisasi adalah upaya yang dilakukan untuk menambah 

tingkat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit yang mungkin 

akan menyerangnya, apabila nantinya individu tersebut terpajan dengan 

penyakit tertentu tidak akan mengalami sakit atau nantinya akan mengalami 

sakit ringan. Sedangkan vaksin adalah antigen berupa mikro organisme yang 

sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, berupa 

toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid protein rekombinan 

yang apabila dimasukan dalam tubuh akan menimbulkan kekebalan spesifik 

secara aktif terhadap penyakit infeksi terstentu(Depkes RI 2013) 

Pada dasarnya imunisasi diberikan karena pada awal kehidupan, tubuh 

bayi yang baru lahir belum terdapat kekebalan yang dibentuk oleh dirinya 
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sendiri. Bayi hanya memiliki kekebalan yang didapatkan dari sang ibu 

berbentuk immunoglobulin G. Sedangkan anak sendiri baru bisa membentuk 

immunoglobulin G setelah usia 2-3 tahun, sehinga pada tahun pertama anak 

sangat perlu memperoleh imunisasi (Supartini 2004). Apabila seorang anak 

diberikan imunisasi berarti anak tersebut mendapatkan kekebalan untuk suatu 

penyakit tertentu, tetapi belum tentu untuk penyakit yang lain(Notoatmodjo 

2007) 

Imunisasi dasar merupakan imunisasi yang diberikan pada bayi dengan 

usia 0-9 bulan. Setiap bayi wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang 

terdiri dari 1 dosis hepatitis B diusia 0 bulan; 1 dosis BCG diusia 1 bulan; 3 

dosis DPT-HB diusia 2,3,dan 4 bulan; 4 dosis polio diusia 1,2,3, dan 4 bulan; 

dan 1 dosis campak diusia 9 bulan (Depkes RI 2014) 

2.3.2 Jenis-jenis Imunisasi Dasar 

1. Imunisasi Hepatitis B 

Vaksin hepatitis B ini diberikan dengan tujuan untuk melindungi 

bayi dengan cara memeberikan kekebalan terhadap penyakit hepatitis B itu 

sendiri (Suririnah 2009). Vaksin hepatitis ini tersedia dalam bentik vaksin 

rekombinan yang dimana telah di inaktivasikan dan bersifat non-infection. 

Individu yang belum pernah imunisasi hepatitis B berpotensi terinveksi 

oleh virus hepatitis B(VHB) karena pada tubuhnya tidak memiliki antibodi 

anti-HBs. Resiko terinfeksinya VHB dipengaruhi oleh faktor usia yang 

dimana bisa dialami oleh 90% bayi baru lahir, 25-50% anak usia 1-5 

tahun, dan 1-5% anak usia lebih dari 5 tahun dan orang dewasa. Pada 

umumnya terinfeksi VHB bisa menjadi kronis bila mengenai individu 
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yang defisiensi imun baik itu kongenital maupun didapat seperti terinfeksi 

HIV, melakukan terapi imunospresi dan hemodialisis. 

Imunisasi hepatitis B ini minimal diberikaan sebanyak 3 kali. 

Imunisasi ini diberikan pertama kali diberikan segera setelah bayi lahir 

dengan indikasi ibu tidak mempunyai riwayat hepatitis B. Efek samping 

yang ditimbulkan setelah pemberian imunisasi hepatitis B ini adalah nyeri 

pada bekas suntikan serta kadang mengalami demam ringan 1-2 hari 

karena proses inflamasi (Frilandari 2011). Sampai saat ini tidak ada kontra 

indikasi absolut dari pemberian vaksin VHB (Ranuh 2011) 

2. Imunisasi BCG 

Imunisasi BCG (Basillus Calmette Guerin) ini merupakan 

imunisasi yang diberikan dengan tujuan memberikan kekebalan tubuh 

terhadap kuman mycobacterium tuberculosis, kuman ini merupakan 

penyebab dari penyakit tuberculosis (TBC) dengan cara menghambat 

penyebaran kuman(Hidayat 2009). Vaksin BCG ini tidak mencegah 

tuberculosis tapi lebih kepada mengurangi resiko terjadinya tuberculosis 

yang lebih berat karena terjadinya penyakit TBC yang primer atau yang 

ringan dapat terjadi walaupun sudah dilakukan imunasai BCG. Yang 

dimaksud tuberkulosisi yang berat ialah seperti TBC pada selaput otak, 

TBC milier pada seluruh lapangan paru, atau TBC tulang. Vaksin BCG ini 

terbuat darimycobacterium bovis  yang sudah dilemahkan dan dibiakan 

berulang kurang lebih selama 1-3 tahun sehingga basil yang dihasilkan 

tidak virulen tapi masih mempunyai imunogenitas. Efek dari pemberian 

imunisasi BCG ini adalah terbentuknya ulkus local superficial 3 minggu 
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setelah penyuntikan dan limfadenitis regionalis, dan reaksi panas (Hidayat 

2009) 

Vaksin BCG ini merupakan vaksin hidup maka vaksin ini tidak 

dianjurkan untuk diberikan pada pasien yang imunokompromais seperti 

anak dengan penderita leukemia, anak sedang mendapat pengobatan 

steroid jangka panjang atau bayi yang diketahui atau dicurigai menderita 

infeksi HIV, menderita gizi buruk, menderita demam tinggi, infeksi kulit 

yang luas (Ranuh 2011). Imunisasi BCG ini deiberikan pada umur < 2 

bulan, apabila lebih dari itu maka perlu dilakukan uji tuberculin lebih 

dahulu untuk memastikan tuberkulinnya negatif sehingga dapat diberikan 

vaksin BCG (Hidayat 2009) 

3. Imunisasi DPT 

Imunisasi DPT (Difteri Pertusis Tetanus) adalah imunisasi yang 

memberikan kekebalan aktif pada tubuh dan diberikan guna untuk 

mencegah terjangkitnya penyakit Difteri, Pertusis, dan Tetanus (Hidayat 

2009). Vaksin DPT yang digunakan mengandung toksois difteri dan 

toksoid tetanus yang telah dimurnikan dan ditambah dengan bakteri 

bordetella pertussis yang sudah dimatikan. 

Efek samping dari pemberian imunisasi DPT ini adalah seperti 

demam ringan, gelisah, dan terus menangis beberapa jam setelah suntikan 

diberikan, kejang demam, tapi ada efek samping yang lebih dikhawatirkan 

yaitu efek samping seperti ensefalopati akut atau terjadinya reaksi 

anafilaksis yang diakibatkan dari pemberian vaksin pertussis. Imunisasi ini 

juga tidak dianjurkan pada usia < 2 bulan karena imunogen pertussis 
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sangat reaktogenik dan ditakutkan adanya hambatan tanggap kebal dalam 

tubuh karena pengarh antibody maternal untuk imunogen difteri atau 

tetanusnya (Hidayat 2009) 

4. Imunisasi Polio 

Imunisasi polio merupakan pemberian vaksin polio dengan tujuan 

memberi kekebalan pada tubuh dari penyakit poliomyelitis. Pemberian 

vaksin polio ini untuk mencegah terjadinya penyakit pada susuan saraf 

pusat. Dosis pemberian imunisasi polio ini yakni sebanyakn 4 kali dengan 

jarak waktu pemberian selama 4-6 minggu (Hidayat 2009) 

Pada vaksin polio terdapat 2 macam yang dimana keduanya sama 

sama terdiri dari virus polio 1,2, dan 3. Macam vaksin yang pertama 

adalah OPV (oral polio vaccine) seperti namanya vaksin ini diberikan 

secara oral atau dengan meneteskan cairan vaksin tersebut melalui mulut. 

Virus pada vaksin ini merupakan virus yang masih hidup dan mempunyai 

kemampuan enterovirulen tetapi tidak bersifat pathogen karena sifat 

neurovirulensi pada virus tersebut sudah hilang. OPV ini mempunyai cara 

kerja dengan memproduksi antibody dalam darah terhadap ketiga tipe 

virus polio, dan vaksin ini memberikan perlindungan dengan mencegah 

penyebaran virus polio ke system saraf. 

Kemudian macam vaksin yang kedua adalah IPV (inactive polio 

vaccine) seperti diketahui pada namanya vaksin ini berisi virus polio yang 

virulen dan sudah di inativasi atau dimatikan dengan formaldehide dan 

vaksin ini diberikan melalui suntikan atau secara injeksi. Vaksin polio ini 

diberiakan pada bayi usia 1 bulan diberikan dengan OPV sebanyak 2 tetes. 
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Kemudian untuk berikutnya dilanjutkan dengan pemberian secara OPV 

atau IPV dimulai umur 2 bulan dan diberikan 3 dosis berturut-turut (Ranuh 

2011). Kontraindikasi untuk pemberian imunisasi polio ini sendiri adalah 

pada bayi dengan diare yang berat. 

2.3.3 Tujuan Imunisasi Dasar 

Imunisasi ini diberikan dengan tujuan agar zat kekebalan tubuh balita 

terbentuk sehingga resiko untuk mengalami suatu penyakit yang bersangkutan 

menjadi berkurang (Yusrianto 2010). Imunisasi ini diharapkan nantinya akan 

membuat anak menjadi lebih kebal terhadap penyakit sehingga dapat 

menurunkan angka morbiditas dan mortalitas serta nantinya diharapkan dapat 

mengurangi kecacatan akibat penyakit tertentu (Hidayat 2008) 

Pada saat ini penyakit-penyakit yang dapat dihindari atau dicegah 

dengan imunisasi dasar adalah difteri, tetanus, batuk rejan (pertussis), cacar, 

polio, dan tuberculosis (Notoatmodjo 2007). Tujuan tujuan tersebut sama 

dengan tujuan menurut Depkes RI (2005)bahwa imunisasi bertujuan untuk 

mengurangi atau menurunkan angka kesakita dan kematian dari penyakit yang 

bisa dicegah dengan imunisasi. 

2.3.4 Manfaat Imunisasi Dasar 

Manfaat dari imunisasi bagi bayi adalah bisa merangsang system 

kekebalan tubuh bayi apalagi bayi baru lahir yang system kekebalan tubuhnya 

belum baik sehingga perlu dirangsang sehingga dapat membentuj antibody 

spesifik yang nantinya dapat melindungi tubuh dari serangan penyakit. 

Imunisasi ini digunakan sebagai suatu usaha preventif, sebagai pencegahan 

penyakit tertentu pada seseoarng serta menghilangkan penyakit tertentu pada 
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masyarakat atau suatu populasi dan mampu menghilangkan penyakit tertentu 

di dunia (Ranuh 2011) 

2.3.5 Jadwal Pemberian Imunisasi Dasar 

Tabel 2.1 Jadwal Imunisasi Dasar pada Bayi (Depkes RI 2014) 

Umur Bayi Jenis Imunisasi 

< 7 hari Hepatitis B (HB) 0 

1 Bulan BCG, Polio 1 

2 Bulan DPT / HB 1, Polio 2 

3 Bulan DPT / HB 2, Polio 3 

4 Bulan DPT / HB 3, Polio 4 

9 Bulan Campak 

 

1. Imunisasi Hepatiis B 

Vaksin hepatitis B ini harus segera diberikan kepada bayi setelah 

dilahirkan, karena pemberian vaksin hepatitis B ini merupakan upaya 

preventif yang sangat efektif untuk memutus rantai penularan melalui 

transmisi maternal dari ibu ke bayinya. Sebagian ibu hamil merupakan 

carrier hepatitis B, dan hampir separuh bayi tertular penyakit hepatitis B 

pada saat lahir dari ibu pembawa virus VHB (Virus Hepatitis B). Dengan 

pemberian vaksin hepatitis B sedini mungkin ini bisa melindungi sekitar 

75% bayi dari penularan virus hepatitis B. Vaksin hepatitis B yang 

pertama diberikan sedini mungkin dalam kurun waktu 12 jam setelah 

harus, pemberian yang kedua diberikan setelah 1 bulan atau 4 minggu dari 

pemberian imunisasi yang pertama, dan agar mendapat respon imun yang 

optimal, maka jarak waktu imunisasi hepatitis B yang kedua dan yang 

ketiga minimal 2 bulan (Rahmawati 2013). 
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2. Imunisasi BCG 

Menurut kementrian kesehatan menganjurkan pemberian imunisasi 

BCG pada umur 0-12 bulan. Vaksin BCG ini optimalnya diberikan pada 

umur 2-3 bulan. Pemberian imunisasi BCG hanya satu kali, apabila 

imunisasi BCG ini diberikan setelah umur 3 bulan, maka perlu dilakukan 

uji tuberculin untuk melihat hasilnya negative atau posiitif terpajan virus 

tuberculosis. Apabila uji tuberculin ini tidak dilakukan atau tidak 

memungkinkan untuk dilakukan maka BCG tetap bisa diberikan, namun 

tetap diobservasi selama 7 hari, apabila terlihat reaksi lokal cepat pada 

daerah tempat suntikan (accerelate local reaction) maka diperlukan 

evaluasi lebih lanjut lagi karena ditakutkan terdiagnosis tuberculosis 

(Rahmawati 2013) 

3. Imunisasi DPT 

Pemberian imunisasi DPT ini diberikan sebanyak 3 kali yaitu 

diberikan pertama kali pada bayi usia 2 bulan, dan jarak waktu untuk 

pemberian imunisasi DPT selanjutnya minimal 4 minggu. Imunisai DPT 

ini juga akan diberikan sebagai imunisasi pengulangan saat berumur 6 

tahun dan saat anak usia 12 tahun imunisasi ini juga kembali diberikan tapi 

hanya vaksi DT tanpa P (Rahmawati 2013) 

4. Imunisasi Polio 

Imunisasi polio-0 diberikan pada saat bayi baru, biasanya apabila 

bayi lahir di rumah sakit atau rumah bersalin akan diberikan OPV saat 

bayi akan pulang, pemberian imunisasi itu diberikan untuk menghindari 

transmisi virus vaksin kepada bayi lain. Sedangkan untuk imunisasi dasar 
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polio 2,3,4 diberikan pada bayi dengan usia 2,4, dan 6 bulan. Pada 

imunisasi polio 1,2,3 dapat diberikan secara OPV maupun IPV 

(Rahmawati 2013) 

5. Imunisasi Campak 

Imunisasi campak pertama kali diberikan pada bayi usia 9 bulan. 

Dinegara berkembang sendiri imunisasi campak dianjurkan diberikan lebih 

awal dengan maksud memberikan kekebalan sedini mungkin, sebelum 

terkena infeksi virus campak. Tetapi apabila imunisasi campak ini 

diberikan lebih awal rupanya masih terbentur oleh zat anti kebal bawaan 

yang berasal dari sang ibu, dan nantinya akan dapat menghambat 

terbentuknya zat kebal dalam tubuh sang anak. Maka dari itu untuk 

pemberian imunisasi campak di Indonesia adalah mulai anak berumur 9 

bulan (Depkes RI 2005). Pemberian imunisasi campak yang kedua (second 

opportunity pada crash program campak) diberikan pada program school 

based catch-up campaign yaitu secara rutin pada anak sekolah SD kelas 1 

dalam program BIAS (Rahmawati 2013) 

2.3.6 Faktor yang Berperan dalam Pemberian Imunisasi Dasar 

a. Usia orangtua 

Usia orangtua yang mengalami peningkatan dalam batas tertentu 

maka dapat meningkatkan pengalaman orangtua dalam mengasuh anak, 

sehingga akan berpengaruh dalam upaya pencegahan dan penanggulan 

timbulnya penyakit (Risqiawan 2008) 
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b. Tingkat pengetahuan 

Pengetahuan ibu mempunyai pengaruh positif terhadap 

kelengakapan imunisasi dasar, dimana tingkat pendidikan ibu mempunyai 

pengaruh serta sejalan dengan pengetahuan ibu mengenai imunisasi bayi, 

sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan ibu semakin baik 

pengetahuannya tentang imunisasi, maka semakin tinggi pula 

kemungkinan melkaukan imunisasi dasar (Ningrum 2008) 

c. Tingkat pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu proses perubahan dalam 

tingkah laku. Semaki tinggi pendidikan seseorang maka ada 

kecenderungan semakin lengkap imunisasi, dan tingkat pendidikan akan 

berpengaruh positif terhadap kelengkapan imunisasi (Ningrum 2008) 

d. Tingkat pendapatan 

Berbagai variabel sangat erat kaitannya dengan status sosial 

ekonomi,begitu pula perilaku yang akan dilakukan. Dimana sosial 

ekonomi berhubungan dengan pekerjaan, pendapatan keluarga, daerah 

tempat tinggal, kebiasaan hidup dan sebagainya (Ningrum 2008) 

e. Lokasi pemberian imunisasi 

Orangtua tidak mengimunisasi anaknya di posyandu maupun 

puskesmas dapat disebabkan karena orang tersebut tidak tahu manfaat dari 

imunisasi bagi anaknya atau karena rumah yang jauh dari posyandu atau 

puskesmas tempat mengimunisasi anaknya (Notoatmodjo 2007) 
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f. Sikap petugas 

Sikap petugas adalah sikap kader beserta petugas puskesmas. Sikap 

petugas berkaitan dengan pelayanan petugas. Peranan petugas kesehatan 

yaitu memberikan informasi kesehatan, bantuan kesehatan, ide-ide, dan 

melakukan pembinaan peran serta masyarakat. Sikap petugas puskesmas 

mempengaruhi jumlah kunjungan pasien ke puskesmas maupun 

melakukan imunisasi dasar (Risqiawan 2008) 

g. Kepercayaan 

Kepercayaan yang dianut atau dipercaya oleh orangtua menjadi 

salah satu faktor yang mempengaruhi pemberian imunisasi. Pengalaman 

buruk yang pernah dialami oleh orangtua juga dapat mempengaruhi untuk 

tidak memebrikan imunisasi (Ikawati 2011) 

h. Dukungan keluarga 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu untuk 

memberikan imunisasi dasar adalah dukungan keluarga, dukungan 

keluarga merupakan faktor yang paling dominan terhadap tingkat 

kepatuhan ibu terhadap pemberian imunisasi dasar (Ridho 2012) 

2.4 Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi 

2.4.1 Definisi PD3I 

PD3I adalah jenis penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. 

Penyakit menular yang dapat dicegah denga imunisasi ini nantinya diharapkan 

dapat duberantas, dihilangkan atau bahkan ditekan dengan melaksanakan 

program Imunisasi. Penyakit penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 
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adalah penyakit Campak, Difteri, Hepatitis B, Polio, Tetanus, Tetanus 

Neonatorum, dan Tuberkulosis (Depkes RI 2006) 

2.4.2 Penyakit Campak 

Penyakit campak atau biasa disebut morbili ini adalah suatu penyakit 

infeksi akut dan menular. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak 

yang masuk dalam family paramyxovirus. Gejala yang ditimbulkan oleh 

penyakit campak ini adalah demam yang bertahap, batuk, pilek, mata merah, 

dan gejala Koplik’s spot yang akan timbul sebelum ruam. Biasanya setelah 

ruam itu timbul suhu tubuh penderita mengalami kenaikan yang cepat yakni 

bisa mencapai 40 C (Ranuh 2011). Penyakit campak dapat ditularkan secara 

langsung dan secara tidak langsung. Penyakit ini bisa ditularkan melalui 

pernafasan yang terkontaminasi secret dari orang yang terinfeksi, dan 

penularan ini terjadi pada fase catarhall yang ditandai dengan adanya bintik-

bintik merah dikulit, demam, conjunctivis, bronchitid. Penyakit ini sering 

terjadi pada anak-anak. Kasus campak sebagian besar menyerang anak-anak 

usia pra sekolah dan usia SD (Depkes RI 2011) 

2.4.3 Penyakit Difteri 

Penyakit difteri merupakan suatu penyakit akut yang bersifat toxin-

mediated disease, penyakit ini juga dapat menular yang disebabkan oleh 

bakteri corynebacterium diphtheria. Bakteri tersebut merupakan basil gran 

positif dimana produksi toksin terjadi apabila bakteri ini mengalami 

lisogenisasi oleh bakteriofag yang mengandung genetic toksin(Ranuh 2011). 

Bakteri tersebut menyerang pada system pernafasan bagian atas. Manifestasai 

klinis atau gejala dari penyakit difteri itu sendiri antara lain terjadi panas 
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kurang lebih 38 derajat celcius, kemudian ada pseudomembrane putih keabu-

abuan di faring, laring, dan tidak mudah dilepaskan dan mudah berdarah, sakit 

bila menelan, pembengkakan pada leher serta sesak nafas disertai bunyi 

(stridor) karena jalan nafas yang tertutup akiban pembengkakan (Rini 2009). 

Penularan dari penyakit difteri ini adalah melalui jalan udara seperti batuk dan 

bersin kemudian juga bisa melalui benda atau makan yang telah 

terkontaminasi oleh bakteri corynebacterium diphtheria. Penyakit difteri in 

bisa mengeluarkan racun, yang nantinya racun ini dapat merusak otot jantung 

dan mengakibatkan gagal jantung pada penderita difteri(Pardede 2010). 

Penyakit difteri ini dapat dicegah dengan melakukan imunisasi DPT pada bayi 

yang berusia kurang dari satu tahun, dan pemberian imunisasi DPT ini 

dilakukan sebanyak 3 kali (Rini 2009) 

2.4.4 Penyakit Hepatitis B 

Penyakit Hepatitis B adalah salah satu penyakit menular yang 

disebabkan oleh virus hepatitis B (VHB). Penyakit ini masuk dalam penyakit 

yang dapat dicegah dengan Imunisasi. Melihat cara penularan dari penyakit 

ini, salah satunya dapat ditularkan oleh ibu penderita hepatitis B kepada 

bayinya yang baru lahir melalui plasenta bayi saat masih dalam kandungan 

maupun saat bayi dilahirkan. Selain itu cara penularan penyakit hepatitis B ini 

bisa melalui mulut, transfuse darah, maupun jarum suntuk yang telah 

terkontaminasi virus hepatitis B (Pardede 2010). Sumber penularan hepatitis  

B antara lain sebagai berikut: 

1. Darah 

2. Air seni 
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3. Tinja dan sekresi usus 

4. Air liur dan sekresi naso-faring 

5. Semen, sekresi vagina dan darah menstruasi 

6. Air susu, keringat, dan berbagai cairan tubuh lain 

7. Sumber diluar manusia 

Gejala dari penyakit hepatitis B ini adalah anorexia, nausea, kadang 

terdapat ikterik juga(Rini 2009). Virus ini menyerang hati sehingga nantinya 

dapat menjadikan penyakit menjadi kronik atau menahun yang 

memungkinkan terjadi kekerasan hati atau sirosis maupun kanker hati 

(Pardede 2010) 

2.4.5 Penyakit Pertusis 

Penyakit pertussis atau batuk rejan adalah suatu penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri Bordetella Pertussis. Bakteri ini merupakan bakteri 

cocobacilus, gram negative, berbentuk ovoid, tidak dapat bergerak, tidak dapat 

berspora, terlihat granula bipolar metakronik, dan terdapat kapsul. Bakteri 

Bordetella Pertussis ini dapat mati dengan pemanasan selama setengah jam 

pada suhu 55 derajat celcius namun bakteri ini dapat bertahan pada suhu yang 

rendah yakni 0-10 derajat celcius (Rini 2009). Gejala utama pada penyakit 

pertussis ialah terjadinya penumpukan lendir dalam saluran nafas yang 

mengakibatkan kegagalan aliran oleh bulu getar yang lumpuh, nantinya 

menyebabkan batuk paroksusmal tanpa inspirasi yang disertai dengan bunyi 

whoop. Bila serangan batuk seperti ini, pasien akan mengalami muntah dan 

terlihat sianosis, menjadi sangat lemas dan kejang. Keadaan seperti ini akan 
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dapat berlanjut antara 1-10 minggu. Pada bayi usia dibawah 6 bulan dapat 

menderita batuk tanpa diikuti bunyi whoop(Ranuh 2011) 

2.4.6 Penyakit Polio 

Penyakit polio adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan 

oleh virus yang menyerang pada sistem saraf yang nantinya mengakibatkan 

penderita polio mengalami kelumpuhan. Virus polio masuk dalam tubuh 

melalui mulut dan berkembang dalam system pencernaan yang nantinya bisa 

menyebar ke seluruh tubuh dan menyerang system saraf. Virus polio ini yang 

menyebabkan kerusakan motor neuron medulla spinalis yang dapat membuat 

penderita mengalami kelumpuhan yang bersifat flaksid(Ranuh 2011). Penyakit 

ini sering menyerang anak yang berusia 0-3 tahun dengan gejala munculnya 

demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku leher, sakit ditungkai dan lengan 

(Depkes RI 2010). Gejala lainnya yang sering ditimbulkan sebenarnya 

bervariasi mulai dari tanpa gejala hingga terdapat gejala seperti kelumpuhan 

total dan atropi otot, seringnya mengenai tungkai bawah dan bersifat asimetris 

dan bisa menetap selamanya bahkan sampai mengakibatkan kematian(Ranuh 

2011). Profil kesehatan Indonesia tahun 2008, kelumpuhan permanen sering 

terjadi pada kaki dibandingkan organ yang lain, 5-10% penderita polio 

meninggal karena otot-otot pernafasannya mengalami kelumpuhan dan tidak 

dapat bergerak. 

2.4.7 Penyakit Tetanus Neonatorum 

Tetanus neonatorum adalah suatu penyakit yang bisa menular dan 

sangat beresiko menyebabkan kematian khusunya pada bayi yang baru lahir. 

Penyakit tetanus neonatorum ini disebabkan oleh spora clostridium tetaniyang 
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masuk melalui tali pusat. Terjadinya penularan spora clostridium tetani ini 

dikarenakan perawatan atau tindakan pada tali pusar saat setelah persalinan 

yang kurang tepat dan tidak memenuhi syarat kebersihan (Depkes RI 2011). 

Gejala awal dari penyakit tetanus neonatorum ini adalah kaku otot perut, 

berkeringat dan demam. Gejala khas dari penyakit tetanus neonatorum saat 

mengalami kejang adalah terjadinya opisthotonus yakni kekauan yang sangat 

berat sehingga menyebabkan tubuh melengkung keatas seperti busur dan otot 

dinding perut kaku seperti papan, dan ekspresi wajah yang biasa disebut 

“risus sardonicus” terjadi karena spasme otot pada muka, alis tertarik keatas, 

wajah tertarik keluar dan kebawah, dan bibir keatas (Rini 2009) 

2.4.8 Penyakit Tuberkulosis 

Penyakit Tuberkulosis adalah salah satu penyakit menular yang 

disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang masuk dalam system 

pernafasan dan bakteri tuberculosis ini nantinya bisa juga menyebar pada 

organ tubuh lainnya melalui peredahran darah dan penyakit tuberculosis ini 

dapat menyebabkan kecacatan maupun kematian pada penderita penyakit 

tuberculosis. Penyakit tuberculosis ini salah satu penyakit yang banyak terjadi 

di dunia (Depkes RI 2006). 

2.5 Teori Keperawatan Theory of Planned Behavior 

2.5.1 Sejarah Theory of Planned Behavior 

Theory planned behavior (TPB) ini adalah suatu teori yang 

dikembangkan oleh Ajzen yang merupakan penyempurnaan dari teori yang 

dikemukakan sebelumnya yaitu Reason action theory (TRA) oleh Fishbein 
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dan Ajzen. Dari kedua teori tersebut sebenarnya sama sama berfokus pada 

intensi individu untuk melakukan suatu perilaku. Intensi ini merupakan 

indikasi seberapa keras individu tersebut berusaha untuk mencoba dan 

seberapa besar pula usaha yang akan dikeluarkan individu untuk melakukan 

suatu perilaku. Dalam Reason Action Theory terdapat dua faktor yang sebagai 

penentu dari intensi yaitu sikap pribadi dan norma subjektif(Fishbein, M & 

Ajzen 1975). Apabila sikap merupakan evaluasi positif atau negatif terhadap 

suatu perilaku individu, sedangkan norma subjektif adalah persepsi individu 

terhadap suatu tekanan social untuk memilih melakukan atau tidak melakukan 

suatu perilaku. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi intensi dalam Reason 

Action Theory diatas, Ajzen berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut belum 

bisa menjelaskan perilaku yang tidak sepenuhnya berada dalam control 

individu tersebut. Maka dari itu dalam Theory Planned Behavior (TPB) ini 

Ajzen menambahkan satu faktor yang dapat mempengaruhi intensi individu 

untuk terbentuknya suatu perilaku yaitu perceived behavioral control. 

Perceived behavioral control ini adalah suatu persepsi individu terhadap 

control yang dimiliki oleh idividu tersebut terhadap suatu perilaku (Ajzen 

2005). Menurut Ajzen faktor ini nantinya akan mengacu pada persepsi dari 

individu tersebut mengenai mudah atau sulitnya memunculkan suatu perilaku. 

Faktor ini diasumsikan sebagai reflek dari pengalaman masa lalu dan juga 

hambatan yang diantisipasi. Pada intinya memunculkan suatu perilaku, 

dilakukan atau tidak dilakukan perilaku tersebut tidak hanya ditentukan oleh 

sikap dan norma subjektif saja, tapi juga dari persepsi individu terhadap 

control yang dapat dilakukan yang bermula pada keyakinan terhadap kontrol 
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tersebut (control belief). Ketiga faktor yang terdapat dalam Theory Planned 

Behavior ini yang nantinya dapat memprediksi intensi dari individu tersebut  

dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen 2005). 

2.5.2 Penjabaran Theory of Planned Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Theory of Planned Behavior(Ajzen 2005) 

1. Latar belakang (background factor) 

Dalam Theory of Planned Behavior ini Ajzen memasukan tiga faktor 

latar belakang yaitu personal, social, informasi. Pada faktor personal terdapat 

sikap umum dari individu tersebut terhadat sesuatu, sifat kepribadian 

(personality traits), nilai hidup (value), emosi dan kecerdasan yang dimiliki. 

Sedangkan pada faktor sosial terdapat usia, jenis kelamin, etnis, pendidikan, 

Background Factors 

1. Personal  

a. General 

b. Attitudes 

c. Personality 

d. Trait 

e. Values 

f. Emotions 

g. Intelligence 

2. Social 

a. Age, gender 

b. Race 

c. Ethnicity 

d. Education 

e. Income 

f. Religion  

3. Information 

a. Experience 

b. Knowledge 

c. Media expose 
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penghasilan, dan agama. Dan pada faktor informasi ada pengalaman, 

pengetahuan, dan ekspose pada media. Faktor latar belakang sebenarnya 

adalah sifat yang hadir di dalam diri individu itu sendiri (Ajzen 2005). Faktor 

latar belakang terbentuknya suatu perilaku yang dikemukakan Ajzen ini sesuai 

dengan fakta dilapangan bahwa beberapa fektor yang melatar belakangi akan 

mendukung atau menghalangi orangtua untuk melengkap imunisasi pada 

bayinya. 

2. Keyakinan perilaku (behavioral belief) 

Keyakinan perilaku atau behavioral belief merupakan hal-hal yang 

mendasari atau diyakini oleh individu tentang suatu perilaku yang dilihat dari 

segi positif maupun segi negatif. Keyakinan ini yang nantinya akan membuat 

kecenderungan untuk bereaksi secara afektif terhadap perilaku tertentu, dalam 

bentuk suka maupun dalam bentuk tidak suka terhadap suatu perilaku tersebut 

(Ajzen 2005) 

3. Keyakitan normatif (normative belief) 

Keyakinan normatif ini erat berkaitan dengan pengaruh lingkungan 

sekitar seperti yang dikemukakan oleh Lewin yang sejalan dengan Ajzen 

melalui perceived behavioral control bahwa faktor lingkungan social 

khususnya orang-orang terdekat (significant other) contohnya seperti dari 

orangtua, pasangan, teman dekat, rekan kerja, dan lainnya akan dapat 

mempengaruhi keputusan individu untuk menentukan perilaku yang 

dipilihnya (Ajzen 2005) 

4. Keyakinan kontrol (control belief) 
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Keyakinan kontrol ini merupakan suatu keyakinan yang ada dalam diri 

individu bahwa perilaku yang dilakukan dapat diperoleh dari berbagai hal 

seperti pengalaman individu melakukan perilaku yang sama sebelumnya atau 

bahkan pengalaman yang diperoleh dari orang lain seperti teman, keluarga 

dalam melakukan perilaku tersebut yang nantinya akan membuahkan 

keyakinan bagi individu untuk melaksanakannya juga. Selain itu keyakinan 

mengenai suatu perilaku ditentukan oleh tersediannya waktu untuk melakukan 

perilaku tersebut, juga ketersediaan fasilitas, kemampuan untuk mengatasi 

setiap kesulitas yang menjadi hambatan untuk melakukan perilaku tersebut 

(Ajzen, 2005) 

5. Sikap terhadap perilaku (attitude toward the behavior) 

Sikap adalah disposisi untuk merespon baik secara positif atau 

negative suatu perilaku. Pada umumnya, bila indivisu memiliki evaluasi 

bahwa suatu perilaku tersebut akan menhkhasilkan konsekuensi positif maka 

indivisu tersebut akan cenderung bersikap mengulangi perilaku. Begitu pula 

sebaliknya apabila individu tersebut memiliki evaluasi negatif maka nantinya 

akan cenderung bersikao tidak mengulangi perilaku tersebut (Ajzen 2005) 

6. Norma subjektif (subjective norm) 

Pada norma subjektif ini individu memiliki motivasi untuk mengikuti 

pandangan orang lain terhadap perilaku yang nantinya akan dilakukan. 

Apabila individu ini merasa mempunyai hak peribadi untuk menentukan apa 

yang akan dilakukan, bukan ditentukan dari orang sekitarnya, maka dia 

nantinya kan mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang dipilihnya 

(Fishbein, M & Ajzen 1975). Tapi adapun anggapan bila individu 
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mempersepsikan bahwa social referent yang mereka miliki mendukung 

mereka dalam melakukan suatu perilaku maka individu tersebut nantinya akan 

cenderung merasakan suatu tekanan sosial untuk memunculkan perilaku 

tersebut. Sebaliknya pula, apabila individu mempersepsikan bahwa social 

referent yang dimiliki tidak menyutui suatu perilaku maka individu tersebut 

akan cenderung merasakan tekanan social untuk tidak melakukan perilaku 

tersebut (Ajzen 2005) 

7. Persepsi kemampuan mengontrol tinggah laku (perceived behavior 

control) 

Perceived behavior control salah satu faktor yang mendukung atau 

menghalangi individu untuk memunculkan sebuah perilaku. Persepsi ini akan 

muncul dengan didasari oleh pengalaman terdahulu individu tentang perilaku 

tertentu, informasi yang dimiliki individu tentang perilaku yang diperoleh 

dengan melakukan observasi pada pengetahuan yang dimiliki individu itu 

sendiri maupun orang lain yang dikenalnya, dan juga berbagai faktor lain yang 

dapat meningkatkan atau menurunkan perasaan individu dalam tingkat 

kesulitan melakukan perilaku tertentu (Ajzen 2005). Sejalan dengan 

penjelasan Ajzen bahwasannya persepsi imunisasi akan mempengaruhi 

perilaku orang tua untuk melengkapi imunisasi dasar pada bayinya. 

8. Intensi  

Intensi merupakan suatu komponen dalam diri individu yang mengacu 

pada keinginan untuk melakukan tingkah laku tertentu(Fishbein, M & Ajzen 

1975). Bandura (1986)menyatakan bahwa intensi merupakan suatu kebulatan 

tekat untuk melakukan aktivitas tertentu atau menghasilkan suatu keadaan 
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tertentu dimasa depan. Theory of Planned Behavior menyatakan bahwa 

seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya hanya jika ia 

memiliki control terhadap perilakunya. Teori ini tidak hanya menekankan 

pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tapi juga pada keyakinan bahwa 

suatu target tingkah laku berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut  

(Ajzen 2005). 

9. Perilaku (Behavior) 

Perilaku merupakan suatu tindakan nyata yang dilakukan karena 

individu tersebut menaruh minat atau keinginan untuk melaksakannya atau 

melakukannya (Jogiyanto 2007). Theory of Planned Behavior digunakan 

untuk meningkatkan perilaku kesehatan individu, seperti penggunaan kondom, 

berhenti untuk merokok, pemeriksaan diri atau deteksi dini suatu penyakit, 

kepatuhan dalam mengkonsumsi obat, dan perilaku lainnya seperti melakukan 

imunisasi dasar pada bayi, serta segala perilaku yang nantinya dapat 

mempengaruhi kesehatan klien (Health Communication Capacity 

Collaborative 2014) 

2.6 Keaslian Penulisan 

Untuk mengetahui ada tidaknya penelitian sebelumnya tentang persepsi 

dan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan, peneliti mencari pada 

Repository, Scholar, dan Scopus dengan menggunakan kata kunci  

Persepsi  orang tua Kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

Persepsi orang tua 

Perception 

Parent perception 

Imunisasi dasar  

Imunisasi dasar pada bayi 

Immunization 

Basic immunizatin 

Tabel 2.2 Kata kunci pencarian jurnal 
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 Setelah peneliti memasukan kata kunci seperti diatas menemukan 25 

jurnal. Peneliti membatasi jurnal dengan full text dan tahun terakhir 2012-2017 

dengan melihat judul yang sesuai didapatkan 10 artikel berikut: 

Tabel 2.3Keaslian Penelitian pada judul Hubungan Persepsi Orang Tua Dengan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi Usia 0-9 Bulan 

No  Judul Artikel; 

Penulis; Tahun 

Metode (Desain, Sampel, 

Variabel, Instrumen, Analisis) 

Hasil Penelitian 

1. Hubungan 

Pengetahuan Ibu 

Tentang Imunisasi 

Dasar Terhadap 

Kelengkapan 

Imunisasi Dasar 

(Nurhidayati, 2016) 

scholar.google.com 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: ibu yang memiliki 

anak umur 10-15 bulan 

3. Variabel: pengetahuan ibu 

tentang imunisasi dasar 

dengan kelengkapan 

imunisasi dasar yang 

dilakukan 

4. Instrumen: kuisioner untuk 

mengetahui pengetahuan 

tentang imunisasi dasar 

5. Analisis data menggunanakan 

uji chi-Square 

Ada hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang 

imunisasi dasar dan variable 

kelengkapan imunisasi 

 

2. Hubungan Peran 

Orang Tua dalam 

Pemberian Imunisasi 

Dasar dengan Satus 

Imunisasi Bayi 

(Winarsih, 2013) 

scholar.google.com 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: orang tua yang 

memiliki bayi usia 12 bulan 

3. Variabel: peran orang tua 

dengan pemberian imunisasi 

dasar 

4. Instrumen: kuisioner untuk 

mengetahui peran orang tua 

dalam pemberian imunisasi 

dasar 

5. Analisis data menggunanakan 

nilai chi-Square 

Terdapat hubungan antara 

peran orang tua dalam 

pemberian imunisasi dasar 

dengan status imunisasi bayi. 

3. Hubungan Persepsi 

dengan Perilaku Ibu 

Membawa Balita ke 

Posyandu (Dian 

Palupi, 2015) 

scholar.google.com 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: ibu dengan balita 

yang diambil menggunakan 

simple random sampling 

3. Variabel: persepsi ibu 

mengenai Posyandu dengan 

perilaku ibu membawa balita 

ke Posyandu 

4. Instrumen: kuisioner untuk 

mengukur persepsi dan 

prilaku ibu menbawa balita 

ke posyandu 

5. Analisis data menggunanakan 

hasil uji chi-Square 

Terdapat hubungan antara 

persepsi dengan 

perilaku ibu membawa balita 

ke posyandu. 

Sebanyak 52,12% ibu 

mempunyai persepsi 

positif dalam membawa balita 

ke posyandu 

dan sebanyak 59,57% ibu 

rutin membawa 

balitanya ke posyandu. 

4.  Hubungan Tingkat 

Pengetahuan dengan 

Pemberian Imunisasi 

Dasar Lengkap pada 

Bayi (Atika, 2013) 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: ibu yang memiliki 

bayi berusia 1 -2 tahun  

3. Variabel: Variabel bebas 

pada penelitian ini adalah 

Persentase pemberian 

imunisasi dasar lengkap lebih 

banyak pada ibu dengan 

pengetahuan cukup (87,5%) 

dibandingkan dengan yang 
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scholar.google.com pengetahuan dan variabel 

terikat adalah kelengkapan 

imunisasi dasar lengkap  

4. Instrumen: menggunakan 

kuisioner  

5. Analisis data menggunanakan 

nilai chi-Square 

berpengetahuan kurang 

(4,3%). 

5. Analisa Faktor-Faktor 

yang Berhubungan 

dengan Kepatuhan 

Ibu dalam Pemberian 

Imunisasi Dasar di 

Kota Madya Manado 

(Meyvi, 2017) 

scholar.google.com 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: bersedia menjadi 

responden pada saat 

penelitian. 

3. Variabel: pendidikan ibu, 

dukungan keluarga, motivasi 

ibu, sikap ibu, tingkat 

pengetahuan, tindakan ibu, 

serta pelayanan kesehatan 

4. Instrumen: menggunakan  

kuisioner  

5. Analisis data menggunanakan 

hasil uji chi-Square 

1. Tidak terdapat 

hubungan pendidikan 

ibu dengan kepatuhan 

dalam pemberian 

imunisasi dasar 

2. Terdapat hubungan 

dukungan keluarga 

dengan kepatuhan ibu 

dalam pemberian 

imunisasi dasar 

3. Terdapat hubungan 

motivasi ibu dengan 

kepatuhan ibu dalam 

pemberian imunisasi 

dasar 

4. Terdapat hubungan 

sikap ibu dengan 

kepatuhan ibu dalam 

pemberian imunisasi 

dasar 

5. Terdapat hubungan 

tingkat pengetahuan 

dengan kepatuhan ibu 

dalam pemberian 

imunisasi dasar 

6. Terdapat hubungan 

tindakan ibu dengan 

kepatuhan ibu dalam 

pemberian imunisasi 

dasar 

7. Terdapat hubungan 

pelayanan kesehatan 

dengan kepatuhan ibu 

dalam pemberian 

imunisasi dasar 

6. Hubungan 

Karakteristik Ibu dan 

Peran Keluarga (Inti 

dan Non Inti) dengan 

kelengkapan 

Imunisasi Dasar pada 

Bayi (Efi Isnayni, 

2016) 

repository.unair.ac.id 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: ibu yang memiliki 

bayi usia 9-12 bulan 

3. Variabel: variabel 

independennya karakteristik 

ibu berupa pengetahuan, 

umur, persepsi, pekerjaan ibu 

dan pendapatan keluarga 

serta peran keluarga inti dan 

non inti. Variabel 

dependennya adalah 

kelengkapan imunisasi dasar 

bada bayi. 

4. Instrumen: menggunakan  

kuisioner  

5. Analisis data menggunanakan 

Ada hubungan peran 

keluarga inti dan peran 

keluarga non inti dengan 

kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi, dan masing-

masing memiliki kekuatan 

hubungan yang cukup 
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hasil uji chi-Square 

7. Hubungan Antara 

Persepsi Pelajar 

Tentang Gambar 

Peringatan Kesehatan 

dengan Perilaku 

Merokok (Christina, 

2015) 

repository.unair.ac.id 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: pelajar pernah 

melihat gambar peringatan 

kesehatan di kemasan rokok 

berupa gambar kanker mulut, 

paru-paru, tenggorokan 

minimal 3 kali 

3. Variabel: variabel 

independennya adalah 

persepsi gambar peringatan 

kesehatan dan Variabel 

dependennya adalah perilaku 

merokok. 

4. Instrumen: menggunakan  

kuisioner  

5. Analisis data menggunanakan 

uji korelasi Sperman Rho 

Ada hubungan antara 

persepsi pelajar tentang 

gambar peringatan kesehatan 

dengan perilaku merokok 

8. Common Perceptions 

of Parents 

Requesting Personal 

Exemption From 

Vaccination (Karlen 

E, 2012) 

Sagepub.com 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: orang tua dengan 

anak usia sekolah 

3. Variabel: persepsi orangtua  

dan pembebasan dari vaksin 

4. Instrumen: menggunakan  

kuisioner  

5. Analisis data menggunanakan 

uji korelasi Sperman Rho 

Orangtua lebih mempercai 

kekebalan yang alami bagi 

anak mereka dibandingkan 

dengan kekebalan yang 

diterima dari vaksin saat 

imunisasi 

9. Parent and provider 

perspectives on 

immunization: Are 

providers 

overestimating 

parental concerns (C. 

Mary Healy, 2014) 

ScienceDirect.com 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: orang tua dan 

penyedia  

3. Variabel: orang tua dan 

penyedia imunisasi dengan 

kehawatiran orangtua yang 

terlalu tinggi 

4. Instrumen: menggunakan  

kuisioner  

5. Analisis data menggunanakan 

tes chi-square 

Peran petugas kesehatan 

berpengaruh terhadap 

pandanag orangtua terutama 

pada kandungan vaksin 

imunisasi yang diberikan 

10. Knowledge, attitudes 

and perceptions 

towards polio 

immunization among 

residents of two 

highly affected 

regions 

of Pakistan 

(Muhammad Umair 

Khan, 2015) 

ScienceDirect.com 

1. Desain: cross sectional 

2. Sampel: individu dengan usia 

diatas 18 tahun yang secara 

klinis stabil dan tidak 

mengalami gangguan fisik  

3. Variabel: Pengetahuan, sikap 

dan persepsi dan pemberian 

imunisasi polio 

4. Instrumen: menggunakan  

kuisioner  

5. Analisis data menggunanakan 

Analisis regresi deskriptif dan 

logistic 

Memperlihatkan bahwa 

pengetahuan yang buruk dan 

sikap yang negative 

mempengaruhi partisipasi 

terhadap imunisasi polio. 

Keyakinan agama menjadi 

rintangan terbesar terhadap 

imunisasi polio  
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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep hubungan persepsi orangtua dengan kelengkapan 

 imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan 
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: Tidak diteliti  

Background Factor 
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2. Social 
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Pendapatan 
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3. Information 

Pengetahuan 

Pengalaman 
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subjektif 
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Intensi 
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Kelengkapan imunisasi dasar lengkap untuk bayi merupakan salah satu hal 

penting yang perlu dilakukan oleh orang tua sebagai usaha preventif atau 

pencegahan terhadap penyakit menular yang bisa kapan saja menyerang. Banyak 

alasan yang menyebabkan orang tua memilih tidak membawa anaknya untuk 

imunisasi seperti takut dengan efek sampingnya, merasa anaknya tidak perlu 

imunisasi, kesibukan orang tua, ketidaktahuan tentang pelayanan imunisasi, 

imunisasi hanya akan membuat anak menjadi sakit. Itu semua merupakan 

pandangan tiap orangtua bahwasanya imunisasi tidak begitu bermanfaat untuk 

diberikan pada anaknya. Sejalan dengan persepsi kemampuan mengontrol tingkah 

laku (perceived behavior control) pada Theory of Plnned Behavior yang 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi intensi individu yang nantinya 

menghasilkan suatu perilaku(Ajzen 2005). Perceived behavior control didasari 

oleh pengalaman terdahulu individu tentang perilaku tertentu, informasi yang 

dimiliki individu tentang perilaku yang diperoleh dengan melakukan observasi 

pada pengetahuan yang dimiliki individu itu sendiri maupun orang lain yang 

dikenalnya. Hal-hal tersebut yang nantinya memicu persepsi setiap orang tua 

tentang imunisasi, kemudian yang nantinya akan terbentuk intensi untuk 

berprilaku. Dengan adanya intensi atau niat ini yang dapat membentuk suatu 

perilaku atau tindakan dalam hal ini melakukan kelengkapan imunisasi dasar bagi 

bayi. Melihat kelengkapan imunisasi dasar pada bayi dengan usia 9-12 bulan 

karena pada usia tersebut bayi telah mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap. 

Hipotesis 

H1: Ada Hubungan antara persepsi orangtua dengan kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi usia 0-9 bulan  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian cross-sectional yang dimana 

penelitian cross-sectional adalah penelitian yang perlu mengumpulkan data hanya 

satu kali dan bertujuan untuk memperoleh suatu hasil cross-section pada populasi 

di suatu waktu guna melakukan identifikasi terhadap paparan (exposure) dan hasil 

(outcome) dalam waktu yang bersamaan pada setiap objek dari penelitian 

tersebut(Nursalam 2015). Pada penelitian ini bertujuan ingin mengetahui 

hubunagn persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 

0-9 bulan. Jenis rancangan dari penelitian ini menggunakan jeni korelasi yang 

dimana akan menghubungkan variable yang satu dengan yang lainnya. 

Selanjutnya akan diuji secara statistik (uji hipotesis) atau lebih dikenal dengan uji 

korelasi yang nantinya menghasilkan koefisien (Swarjana 2012). 

4.2 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilang Sampel 

4.2.1 Populasi penelitian 

Populasi adalah suatu objek yang memenuho kriteria yang telah 

ditetapkan dalam penelitian (Nursalam 2015). Populasi dapat dirumuskan 

sebagai populasi finite (terbatas) yaitu populasi yang diketahi berapa 

jumlahnya dan populasi infinite (tidak terbatas) yaitu populasi yang tidak 

diketahui jumlahnya (Wasis 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah  

orangtua yang mempunyai bayi dengan usia 9-12 bulan yang berada dalam 

cakupan wilayah kerja Puskesma Pegirian. 
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4.2.2 Sampel dan besar sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat terjangkau dan dapat 

dipergunakan sebagai subjek penelitian melalui teknik sampling(Nursalam 

2015). Perhitungan besar sampel pada penelitian ini menggunakan Power 

Analysis dengan bantuan aplikasi Gpower 3.1.9.2 (Faul et al. 2009).Pada 

kolom input parameter, peneliti menggunakan two tails dengan effect size 

sebesar 0,4 dan α = 0,05. Peneliti menggunakaneffect size 0,4 dikarena 

keterbatasan waktu penelitian serta rentan usia bayi yang masuk dalam kriteria 

inklusi ialah 9-12 Bulan yang dimana akan membatasi jumlah orang tua yang 

menjadi responden. Peneliti memperkirakan besar sampel dengan power atau 

kekuatan sebesar 95%. Hasil dari perhitungan diatas menggunakan Power 

Analysis ialah sebanyak 71 Responen. Partisipasi yang termasuk dalam 

responden peneliti adalah orangtua yang memiliki bayi usia 9-12 bulan dengan 

riwayat imunisasi  tidak lengkap yang tinggal di wilayah cakupan Puskesmas 

Pegirian. 

Menentukan sampel penelitian dapat dikaji melalui kriteria inklusi dan 

kriteria ekslusi. Kriteria inklusi merupakan karakteristik secara umum dari 

subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan yang akan 

diteliti (Nursalam 2015) 

Kriteria inklusi dari penelitian ini adalah: 

1. Orangtua yang memiliki anak usia bayi 9-12 bulan 

2. Orangtua yang memiliki bayi dengan riwayat imunisasi yang tidak 

lengkap 

3. Orangtua yang memahami bahasa Indonesia  
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Sedangkan kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan 

subjek yang sebelumnya memenuhi kriteria inklusi karena berbagai sebab 

(Nursalam 2015) 

Kriteria eksklusi dari penelitian ini adalah: 

1. Orangtua yang memiliki bayi dengan defisiensi imun 

2. Orangtua yang memiliki bayi dengan terjangkit penyakit HIV 

3. Orangtua yang memiliki bayi dengan infeksi kulit yang luas 

4. Orangtua yang memiliki bayi dengan terapi imunosupresan dan 

hemodialisis 

4.2.3 Teknik pengambilan sampel 

Sampling adalah proses menyeleksi porsi dari populasi yang dapat 

mewakili dari populasi. Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh 

dalam pengambilan sampel, agar nantinya mendapatkan sampel yang benar-

benar sesuai dengan keselurhan subjek penelitian (Nursalam 2015). Pada 

intinya teknik sampling adalah cara untuk meentuak sampel penelitian(Wasis 

2008). Desain sampling dari penelitian ini menggunakan teknik sampling 

Simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik sampling 

jenis probabilitas paling sederhana, dimana nantinya populasi yang masuk 

Sampling Frame dalam hal ini sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang 

sudah ditentukan dan Sampling Frameyang akan dibuat oleh peneliti nantinya 

+ sebanyak 80 orang akan diambil lagi secara acak melalui random.org sesuai 

dengan jumlah sampel yang dibutuhkan yakni 71 Responden. 
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4.3 Variabel Penelitian 

4.3.1. Variabel penelitian 

Variabel adalah suatu perilaku atau karakteristik yang memberikan 

nilai yang dapat diukur (Nursalam 2015). Variabel dapat berupa fisik, pikira, 

atau perasaan, serta bisa dari kejadian salam kehidupan individu. Apabila 

variabel yang digunaka tidak dapat diukur maka akan menyulitkan dalam 

analisis statistik (Swarjana 2012) 

1. Variabel Independen (bebas) 

Variabel independen adalah variabel yang mempegarui atau nilainya 

akan menentukan variabel lain (Nursalam 2015). Variabel independen ini 

yang akan dimanipulasi oleh peneliti sehingga menyebabkan adanya 

perubahan dalam variabel lain(Swarjana 2012). Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah persepsi orangtua tentang imunisasi. 

2. Variabel Dependen (terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi nilainya 

ditentukan oleh variabel lain. Variabel respon yang akan berubah akibat dari 

perubahan variabel lain (Swarjana 2012). Variabel dependen dari penelitian 

ini adalah kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 0-9 bulan. 

4.3.2. Definisi Operasional 

Tabel 4.1 Definisi Operasional Penelitian Hubungan Persepsi Orangtua dengan 

Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Anak Usia 9-12 bulan 
Variabel  Definisi 

Operasional 

Parameter Alat Ukur Skala Skor 

Independen: 

Persepsi 

orangtua 

tentang 

 

Penilaian, 

pendapat 

atau 

 

Pandangan tentang 

imunisasi 

 

Kuesioner  

 

Nominal  

 

Skor untuk jawaban 

pertanyaan positif:  
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imunisasi 

dasar 

pandangan  

orangtua 

(Ibu/Ayah) 

tentang 

Imunisasi 

dasar pada 

bayinya 

1. Manfaat imunisasi 

yang dirasakan 

2. Pemahaman 

kandungan vaksin 

dalam imunisasi 

3. Efek samping yang 

dirasakan dari 

imunisasi 

4. Keterbatasan 

informasi yang 

akurat tentang 

imunisasi 

5. Pengalaman masa 

lalu tentang 

imunisasi 

6. Peran serta 

lingkungan sekitar 

7. Peran serta petugas 

kesehatan 

(Survey of Parents 

on Key Issues 

Related to 

Immunization 

Questionnaire) 

SS = 4, S = 3, TS = 

2, STS = 1 

Pertanyaan negatif: 

SS = 1, S = 2, TS = 

3, STS = 4 

Penilaian: 

1. Persepsi 

orangtua negatif  

< 50% 

2. Persepsi 

orangtua positif 

> 50% 

Dependen: 

Kelengkapan 

imunisasi 

dasar pada 

bayi usia 9-12 

bulan 

 

 

Tindakan 

orangtua 

untuk 

memenuhi 

imunisasi 

dasar 

lengkap dan 

tepat jadwal 

(meliputi 

BCG, DPT, 

Polio, 

Hepatitis B, 

dan 

Campak) 

 

1. Jumlah imunisasi 

dasar yang telah 

diberikan pada 

bayinya (BCG 1 

kali, DPT 3 kali, 

Polio 4 kali, 

Hepatitis B 4 kali 

dan Campak 1 kali) 

Tidak lengkap bila 

salah satu imunisasi 

dasar tidak 

diberikan pada bayi 

2. Ketepatan jadwal 

imunisasi yang 

diberikan pada 

anak. Tidak tepat 

jadwal apabila satu 

atau lebih imunisasi 

yang diberikan 

melebihi dari 

jadwal yang 

ditentukan 

 

Observasi 

KMS bayi 

 

Nominal  

 

1. Lengkap bila 

semua imunisasi 

diberikan (BCG 

1 kali, DPT 3 

kali, Polio 4 kali, 

Hepatitis B 4 kali 

dan Campak 1 

kali). Tidak 

lengkap (jumlah 

imunisasi yang 

diberkan tidak 

sesuai dengan 

yang disebutkan) 

2. Tepat jadwal bila 

imunisasi yang 

diberikan sesuai 

dengan usia bayi. 

Tidak tepat 

jadwal (apabila 

imunisasi 

diberikan tidak 

sesuai dengan 

jadwal yang 

ditentukan) 
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner dan 

bulpoin untuk mengisi kuesioner dan lembar penilaian kelemgkapan imunisasi. 

4.5 Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian adalah alat yang dipakai atau yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan(Arikunto 2006). Instrument 

atau alat pengumpulan data pada penelitian adalah berupa kuesioner untuk 

mengukur persepsi orang tua tentang imunisasi yang diadopsi dari Survey of 

Parents on Key Issues Related to Immunization Questionnaire. Kuesioner yang 

diperuntukkan untuk menilai persepsi atau pandangan orangtua ini berisikan 15 

pertanyaan dimana nomer 1-5 berisika pertanyaan postitif dan nomer 6-15 

berisikan pertanyaan negative. Terdapat pertanyaan tentang alasan orang tua 

memilih melengkapi atau tidak melengkapi imunisasi dasarserta penilaian hasil 

KMS (Kartu Menuju Sehat) pada bayi untuk menilai kelengkapan imunisasi yang 

diberikan pada bayi. Kuesioner pada penelitian ini menggunakan kuesioner 

tertutup (close ended question) dalam bentuk multiple choise yaitu pertanyaan 

yang dberikan menyediakan alternative jawaban pertanyaan tersebut, dan 

responden hanya harus memilih salah satu diantaranya sesuai dengan pendapat 

responden tersebut serta perntayaan yang dibuat sesuai dengan parameter yang 

telah ditentukan (Notoatmodjo 2002).Pada kuesioner juga terdapat pertanyaan 

terbuka yang dimana orang tua akan menjelaskan alasan mengapa melengkapi 

atau tidak melengkapi imunisasi dasar pada bayinya. Sebelum Kuesioner ini 

nantinya akan diberikan kepada responden, peneliti akan melakukan uji Validitas 

serta Reabilitas. Peneliti akan mengujicobakan kuesioner di tempat yang berbeda 
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menggunakan 10 orang dengan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang telah 

ditentukan. 

4.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Puskesmas Pegirian kota Surabaya 

4.6.1 Waktu pengambilan dan pengumpulan data 

Penelitian ini membutuhkan waktu 2 minggu yang akan dilakukan pada 

bulan Juni 2017. Pengambilan data penelitian ini dilakukan dalam dua minggu 

guna memperoleh responden dengan jumlah yang diinginkann 

4.7 Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

Proses pengambilan dan pengumpulan data pada penilitian dimulai dari 

persiapan penelitian dimana peneliti mengajukan surat pengatnar dari Fakultas 

Keperawatan Universitas Airlangga kepada Bankesbangpol yang diteruskan ke 

Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk mendapatkan persetujuan. Setelah 

mendapatkan izin peneliti mengambil data di Puskesmas Pegirian. Peneliti 

mengambil data Imunisasi puskesmas tersebut sebagai latar belakang masalah. 

Kemudian dalam pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan 

cara menyebar kuesioner yang sesuai dengan hitungan sampling. Orangtua yang 

menjadi responden sebelumnya telah diberikan Information for Consent dan 

Informed Consent. Kuesioner diberikan kepada responden, dan bila responden 

menglami kesulitan untuk menjawab maka peniliti akan membantu dengan 

menjelaskan kepada responden. Peneliti juga mempertanyakan alasan orang tua 

melengkapi atau tidak melengkapi imunisasi dasar untuk menjadikan alasan orang 

tua tersebut menjadi data tambahan bagi peneliti. Selain itu peneliti juga 

melakukan penilaian pada KMS (Kartu Menuju Sehat) bayi yang dimiliki 
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orangtua untuk melihat imunisasi apa yang sudah diberikan, imunisasi apa saja 

yang tidak diberikan serta melihat jadwal pemberian imunisasi apakah sudah tepat 

sesuai dengan usia bayiatau melewati usia yang ditentukan. Pengambilan data ini 

dilakukan dengan mengikuti kegiatan posyandu yang ada dalam cakupan 

puskesmas, kemudian mendata orangtua serta melakukan kunjungan rumah ke 

orang tua yang tidak mengimunisasi bayinya atau melakukan imunisasi tapi tidak 

lengkap untuk dijadikan sebagai responden penelitian. 

4.8 Cara Analisis Data 

4.8.1   Editing 

Editing merupakan kegiatan meneliti kembali apakah lembar kuesioner 

sidah terisi sesuai dengan petunjuk pengisian kuesioner. Pemeriksaan 

kuesioner dilkukan sesaat setelah pengumpulan data dilakukan dan 

mengkonfirmasi jika ada jawaban yang kosong (missing data) 

4.8.2 Coding 

Setelah dilakukan pengumpulan data, proses selanjutnya adalah 

pengkodean data variabel penelitian sesuai dengan definisi operasional 

4.8.3 Scaning 

Pengkodean yang telah dilakukan kemudian dilanjutkan dengan 

pemberian skor pada setiap item pernyataan pada kuesioner 

4.8.4 Entry Data 

Setelah data penelitian terkumpul, peneliti akan memasukan data yang 

telah terkumpul ke software computer. Perhitungan persentase menggunakan 

rumus (Arikunto 2009): 
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P = F/N x 100% 

Keterangan: 

P = persentase nilai 

F = frekuensi nilai yang didapat 

N = nilai maksimal 

 

 Hasil persentase diinterpretasikan dengan 2 kriteria yaitu: 

1. Persepsi positif > 50-100% 

2. Persepsi negatif < 50% 

4.8.5 Analisis statistik 

Peneliti menganalisi data menggunakan uji statistic Chi Squaredengan 

derajat kemaknaan atau tingkat signifikan α < 0,05. Dari analisis uji statistik 

Chi Squaredapat digunakan untuk mengestimasi atau mengevaluasi frekuensi 

yang diselidiki atau menganalisa hasil dari observasi untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan yang signifikan pada penelitian (Hidayat 2007). Bila p < 

0,05 maka H1 diterima berarti ada hubungan antara variabel independen dan 

dependen dan bila p>0,05, maka H1 ditolak.Berdasarkan analisis tersebut 

selanjutnya dapat dilakukan pembahsan secara deskriptif dan analitik sehingga 

diperoleh suatu gambaran dan pengertian yang lengkap tentang hasil 

penelitian 
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4.9 Kerangka Operasional Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Kerangka Operasional Penelitian Hubungan Persepsi Orangtua 

dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada Bayi Usia 9-12 Bulan 

 

Menentukan populasi 

Seluruh orangtua yang mempunyai bayi usia 9-12 

bulan di Puskesmas Pegirian 

Simple Random 

Sampling 

Pengumpulan data dengan 

kuesioner dan lembar observasi 

MenentukanSampel yang memenuhi kriteria 

inklusi dan eksklusi 

Penyajian hasil 

Uji statistik Chi Square 

Mengidentifikasi hubungan persepsi orangtua dengan 

kelengkapan imnuisasi dasar pada bayi 9-12 bulan 

Pengukuran variabel 

dependen 

kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi usia 9-12 bulan 

Pengukuran variabel 

independen 

Persepsi orangtua tentang 

Imunisasi dasar 

Memilih respondengan sebanyak 42 

orang dengan cara mengacak sampel 
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4.10 Etik Penelitian 

Apabila manusia dijadikan subjek suatu peneliti, hak sebagai manusia 

harus dilindungi (Nursalam 2015). Pada penelitian ini hanya menyajikan data 

tertentu yang terkait dengan penelitian ini dan hanya diberikan ke kelompok 

tertentu untuk menjaga kode etik dalam penelitian. Informasi yang diperoleh dari 

responden akan dijamin kerahasiannya oleh peneliti (Hidayat 2009). Sesuai hasil 

ethical approval dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga  dengan nomor 

surat 434-KEPK manyatakan lolos kaji etik dengan protocol penelitian ini: 

1. Informed consent(lembar persetujuan) 

  Subjek diberikan lembar persetujuan menjadi responden dengan tujuan 

agar subjek mengerti dan mengetahui maksud dari tujuan selama pengumpulan 

data. Lembar penjelasan penelitian berisikan perlakuan yang akan diterapkan pada 

subjek, manfaat ikut sebagai subjek penelitian, masalah etik yang mungkin akan 

dihadapi subjek penelitian, bahaya yang akan ditimbulkan, kesukarelaan subjek 

penelitian, aspek integritas, jaminan kerahasian data serta insentif dang anti rugi. 

Subjek memiliki hak bebas untuk berpartisipasi atau menolak menjadi responden.  

2. Anonymity(tanpa nama) dan Confidentiality (kerahasiaan) 

  Untuk menjaga kerahasiaan identitas subjek, maka nama subjek nantinya 

tidak dicantumkan pada lembar kuesioner yang telah diisi dan diganti dengan 

pemberian kode tertentu dan tidak mempublikasi nama responden. Kerahasiaan 

informasi responden penelitian dijamin oleh peneliti. Peneliti hanya menyajikan 

data tertentu yang terkait dengan penelitian ini dan hanya dilaporkan ke kelompok 

tertentu demi menjaga kode etik dalam penelitian ini. 
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3. Veracity (asas kejujuran) dan fidelity (asas menepati janji) 

Peneliti akan memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada responden 

saat penelitian. Peneliti akan memberikan lembar penjelasan penelitian kepada 

calon responden supaya calon responden dapat memahami proses penelitian 

secara jelas. 

4. Autonomi (Otonomi) 

Responden memiliki hak dalam menentukan pilihan jawaban tanpa adanya 

tekanan dari pihak manapun. Peneliti memberikan kebebasan kepada 

responden dalam menjawab dan hanya akan memberikan penjelasan jika ada 

pertanyaan kurang dipahami oleh calon responden. 

5. Justice (asas keadilan) 

Penetapan subjek dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria yang dimiliki 

peneliti. Seluruh responden akan diperlakukan sama dan adil dimulai dari 

penjelasan awal sebelum menjadi responden hingga selesai melakukan 

pengisian kuesioner. 

4.11 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan adalah kelemahan atau hambatan yang terjadi dalam 

penelitian ini, antara lain: 

1. Pada saat pengumpulan data menggunakan instrument lembar kuesioner 

adalah bahwa adanya kemungkinan responden tidak menjawab jujurseperti 

apa yang dirasakan, atau tidak mengerti pertanyaan yang dimaksud, 

sehingga jawaban kurang mampu mewakili. 
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2. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terbatas oleh waktu serta 

rentan usia bayi yang digunakan hanya 4 bulan sehingga membatasai besar 

sampel yang dimungkinkan kesimpulan yang diambil kurang representatif. 
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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 

9-12 Bulan di Puskesmas Pegirian Kota Surabaya sesuai dengan tujuan penelitian. 

5.1 Hasil 

5.1.1 Gambaran umum lokasi penelitian 

Puskesmas Pegirian berlokasi di Jalan Karang Tembok No 39, 

Kecamatan Semampir Kelurahan Pegirian Surabaya. Puskesmas Pegirian 

berdiri Tahun 1957, tipe dari Puskesmas Pegirian ini adalah Puskesmas Rawat 

Jalan. Sama dengan puskesmas lainnya visi dari puskesmas pegirian adalah 

penggerak dan pembangun dalam mewujudkan masyarakat sehat. Misi dari 

puskesmas ini adalah Revitalisasi Puskesmas, Menggerakkan PHBS, 

Revitalisasi Posyandu Balita dan Lansia, Menggerakkan Pembangunan Sektor 

lain di wilayah kerja agar memperhatikan aspek kesehatan. 

Pelayanan yang ada di puskesmas pegirian sama dengan pelayanan yang 

ada di puskesmas lainnya yaitu poli umum, poli gigi, poli KIA/KB, poli 

psikologi, poli pelayanan santun lansia, poli tuberculosis, poli kusta, poli 

kesehatan lingkungan, poli spesialis paru, poli gizi poli manajemen terpadu 

bayi sakit (MTBS), poli insfeksi menular seksual (IMS), poli akupuntur dan 

pijat bayi atau pengobatan tradisional (BATRA). Serta poli deteksi dini 

tumbuh kembang (DDTK). Puskesmas pegirian mempunyai pelayanan 

unggulan yang tidak semua puskesmas memberikan pelayan tersebut yaitu 

pelayanan Spesialis Paru, telinga hidung tenggorokan(THT), Poli BATRA, 
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dan Posyandu Remaja. Jam pelayanan yang diberikan puskesmas pegirian 

ialah hari senin-jumat 07.30-17.30 WIB dan di hari sabtu 07.30-13.00 WIB. 

Puskesmas Pegirian mencakup 11 RW didalamnya dan terdapat 24 

Posyandu Balita. Puskesmas Pegirian tercatat sebagai salah satu puskesmas 

dengan universal coverage immunization (UCI) yang tidak mencapai target 

selama tiga tahun berturut-turut. Hasil wawancara yang pernah dilakukan 

dengan petugas puskesmas setempat bahwa yang menyebabkan banyaknya 

orangtua yang tidak mengimunisasi bayinya adalah buruknya pandangan 

orang tua tentang imunisasi yang diberikan pada bayinya. Petugas kesehatan 

serta kader tiap posyandu balita telah memberikan informasi dengan baik, 

tetapi masih ada orang tua yang tetap menolak untuk melengkapi imunisasi 

pada bayinya. Petugas puskesmas pegirian telah melakukan pertemuan rutin 

dengan kader posyandu balita satu bulan sekali untuk melihat dan mengontrol 

cakupan imunisasi di tiap posyandu balita serta mengajarkan bagaimana 

mengajak serta memotivasi orang tua yang menolak imunisasi untuk bersedia 

melakukan dan melengkapi dasar pada bayinya. Pertemuan yang dilakukan 

tiap bulan ini sedikitnya membuahkan hasil yang dimana jumlah orang tua 

yang menolak imunisasi tidak sebanyak tahun tahun sebelumnya. 

Bagi orang tua yang menolak imunisasi, pihak puskesmas bersama kader 

posyandu akan mengadakan kunjungan rumah untuk menjelaskan pentingnya 

imunisasi dasar yang diberikan pada bayi, memberikan pendidikan kesehatan 

tentang manfaat jangka panjang yang dapat dirasakan apabila melengkapi 

imunisasi.Memotivasi orang tua yang menolak imunisasi untuk mau 

melengkapi imunisasi dasar pada bayinya dan  menjelaskan cara untuk 
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menanggulangi efek samping imunisasi dasar seperti demam dengan 

memberikan obat penurun demam. Pendekatan seperti itu memang perlu 

dilakukan guna mencoba mengubah persepsi orang tua terkait imunisasi dasar 

itu sendiri. Peran serta media serta orang sekitar ternyata juga mempengaruhi 

pandangan atau persepsi orangtua tentang imunisai dasar. Banyak diantaranya 

tidak melakukan imunisasi karena mendengar berita tentang vaksin dengan 

kandungan yang tidak aman dan pengalaman tetangga tentang tidak ada 

bedanya bayi yang diimunisasi dengan yang tidak serta tentang buruknya efek 

samping dari imunisasi. 

5.1.2 Karakteristik responden 

Pada bagian ini akan disajikan karakteristik responden meliputi tingkat 

pendidikan orang tua (ayah dan ibu), usia orang tua, pendapat keluarga 

perbulan, usia bayi, jumlah anggota keluarga dalam satu rumah, jumlah anak, 

riwayat imunisasi anak sebelumnya, serta agama 

1. Distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Tabel 5.1 Tabel distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan  
Tingkat pendidikan Ibu Ayah 

n % n % 

SD 43 61 28 39 

SMP 17 24 17 24 

SMA 11 15 26 37 

Perguruan Tinggi / Akademik 0 0 0 0 

Total  71 100 71 100 

Tabel 5.1 menunjukan bahwa mayoritas ibu memiliki tingkan 

pendidikan yang hanya sampai sekolah dasar (SD). Mayoritas pendidikan 

ayah yang sebagian juga hanya sampai sekolah dasar (SD). Orang tua yang 

menjadi responden tidak ada yang memiliki tingkat pendidikan hingga 

perguruan tinggi / akademik. 

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN PERSEPSI ORANG TUA... NUR JAZILAH HEMADIYAN



57 
 

 
 

2. Distribusi responden berdasarkan usia 

Tabel 5.2 Tabel distribusi responden berdasarkan usia 
Usia  Ayah  Ibu 

n % n % 

Usia remaja akhir 

(17 tahun- 25 tahun 

11 16 21 30 

Usia Dewasa Awal 

(26 tahun -35 tahun 

44 62 36 51 

Usia Dewasa Akhir 

(36 tahun - 45 tahun) 

16 22 14 29 

Total 71 100 71 100 

Tabel 5.2 menunjukan bahwa mayoritas usia ayah maupun usia ibu yaitu 

pada usia dewasa awal yang berkisar 26 tahun – 35 tahun. Rentan usia diatas 

berdasarkan kategori usia menurut Kementrian Kesehatan 

3. Distribusi responden berdasarkan pendapatan keluarga perbulan 

Tabel 5.3 Tabel distribusi responden berdasarkan pendapatan keluarga 
Pendapatan keluarga per bulan n % 

< 1.000.000 27 38 

1.000.000 – 3.000.000 39 55 

3.000.000 – 5.000.000 5 7 

> 5.000.000 0 0 

Total 71 100 

Tabel 5.3 menunjukan bahwa mayoritas orangtua dengan tingkat 

pendapatan keluarga terbanyak berkisar 1juta - 3 juta. Masih ada keluarga 

yang tingkat pendapatannya < 1 juta. keluarga dengan tingkat pendapata 3 juta 

– 5 juta mempunyai jumlah paling kecil. Tidak ada orang tua dengan tingkat 

pendapatan >5 juta. 

4. Distribusi responden berdasarkan usia bayi 

Tabel 5.4 Tabel distribusi responden berdasarkan usia bayi 
Usia bayi n % 

9 bulan 28 39 

10 bulan 12 17 

11 bulan 14 20 

12 bulan 17 24 

Total 71 100 

Tabel 5.4 menujukan bahwa mayoritas orang tua yang menjadi 

responden memiliki bayi dengan usia 9 bulan, kemudian 11 bulan dan 12. 
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5. Distribusi responden berdasarkan jumlah anak 

Tabel 5.6 Tabel distribusi responden berdasarkan jumlah anak 
Jumlah anak n % 

1 orang 30 42 

2-3 orang 27 38 

4-5 orang 10 19 

> 5 orang 1 1 

Total  71 100 

Tabel 5.6 menunjukan bahwa mayoritas orang tua yang menjadi 

responden hanya memiliki satu orang anak. Selanjutnya berkisar 2-3 orang 

dan 4-5 orang. Ada satu orang tua yang juga memiliki anak >5 orang. 

6. Distribusi responden berdasarkan riwayat imunisasi anak sebelumnya 

Tabel 5.7 Tabel distribusi berdasarkan riwayat imunisasi anak sebelumnya 
Jumlah Anak n % 

1 anak 30 42 

>1anak: 

Lengkap 

Tidak Lengkap 

 

28 

13 

 

39 

19 

Total  71 100 

Tabel 5.7 menunjukan bahwa mayoritas orang tua yang menjadi 

responden memiliki anak hanya 1 orang sehingga tidak mempunyai riwayat 

kelengkapan imunisasi dasar pada anak sebelumnya. Orang tua yang memiliki 

anak >1 mayoritas  melengkapi imunisasi dasar pada anak sebelumnya. 

5.1.3 Deskripsi variabel responden 

Data khusus pada penelitian ini terdiri dari persepsi orang tua tentang 

imunisasi dasar dan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan. 

Hasil tersebut didapatkan dari hasil kuesioner yang telah dilakukan oleh 

peneliti. 

1. Persepsi orang tua tentang Imunisasi 

Tabel 5.9 Persepsi orang tua tentang imunisasi dasar 
Persepsi orang tua n  % 

Positif 47 66 

Negatif 24 34 

Total 71 100 
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Tabel 5.9 menunjukan bahwa mayoritas orang tua yang menjadi 

responden memiliki persepsi yang positif terhadap imunisasi dasar dan sisanya 

memiliki persepsi yang negatif.  

2. Kelengkapan imunisasi dasar bayi usia 9-12 bulan 

Tabel 5.10 Kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan 
Kelengkapan Imunisasi n % 

Lengkap 29 41 

Tidak Lengkap 42 59 

Total 71 100 

Tabel 5.10 Menunjukan bahwa mayoritas orang tua yang menjadi 

responden tidak melengkapi imunisasi dasar pada bayinya dan sisanya 

melengkapi imunisasi pada bayinya. 

3. Analisa hubungan antara persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi 

dasar pada bayi usia 9-12 bulan. 

Tabel 5.11 Hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi usia 9-12 bulan 
Persepsi orang tua 

tentang imunisasi 

Kelengkapan imunisasi dasar Total  

Lengkap  Tidak lengkap 

Positif  29 

(41%) 

18 

(25%) 

47 

(66%) 

Negatif 0 

(0%) 

24 

(34%) 

24 

(34%) 

Total  29 

(41%) 

42 

(59%) 

71 

(100%) 

X
2
 = 25.033

a
 p = 0,000 

Tabel 5.11 menunjukan hasil dari uji statistikchi square terhadap 

persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 

bulan menunjukan nilai signifikan p =  0,000. Nilai p < α yang dimana p < 

0,05 dan dapat diartikan bahwa H1 diterima, yang artinya terdapat hubungan 

antara persepsi orang tua tentang imunisasi dasar dengan kelengpakan 

imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan. 
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5.2 Pembahasan 

5.2.1 Identifikasi persepsi orang tua tentang imunisasi dasar 

Persepsi orang tua tentang imunisasi dasar berdasarkan tabel 5.11 

didapatkan hasil bahwa mayoritas orang tua yang menjadi responden memiliki 

persepsi positif tentang imunisasi dasar. Pada penelitian Luthy et al. (2012) 

menyatakan bahwa persepsi salah satu faktor yang mempengaruhi orang tua 

melakukan imunisasi. Hasil dari kuesioner yang di berikan, responden dengan 

persepsi yang positif setuju bahwa imunisasi dapat mencegah suatu penyakit 

infeksi. Imunisasi dirasa penting untuk membentuk kekebalan tubuh pada 

bayi, kandungan vaksin dalam imunisasi juga dirasa aman untuk diberikan, 

serta orang tua juga telah mendapat informasi yang baik dari petugas 

kesehatan baik dari kader posyandu balita maupun petugas puskesams 

setempat. Orang tua yang menjadi responden juga merasakan manfaat dari 

imunisasi dasar yaitu merasa bayinya yang telah melengkapi imunisasi 

menjadi tidak mudah terkena penyakit. Orang tua juga beranggapan meskipun 

tidak dalam lingkungan yang beresiko terkena penyakit infeksi tetap harus 

melengkapi imunisasi dasar untuk mencegah penyakit yang tidak diinginkan. 

Orang tua juga tidak setuju bila imunisasi memiliki dampak pada kecacatan. 

Hasil kuesioner orang tua yang memiliki persepsi yang negatif, setuju 

bahwa imunisasi dasar yang diberikan dirasa dapat menimbulkan penyakit 

lainnya seperti bayi akan mengalami demam setelah diberikan imunisasi 

dasar. Orang tua juga merasa bayi yang diimunisasi dengan yang tidak 

diimunisasi tidak ada bedanya. Orang tua yang merasa bayinya dalam keadaan 

sehat sehingga tidak perlu melakukan imunisasi. Orang tua juga merasa lebih 
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baik memberikan obat sewaktu anak sakit dari pada mencegahnya dengan 

imunisasi dasar. Informasi yang didapatkan dari orang sekitar juga 

menimbulkan persepsi yang negatif tentang imunisasi. Pihak yang lebih 

dominan  memiliki pengaruh terhadap persepsi tentang imunisasi. Suami yang 

dianggap menjadi pihak yang dominan memiliki persepsi negatif sehingga 

melarang istrinya untuk memberikan imunisasi pada bayinya karena tidak 

ingin terganggu saat bayi terus menangis setalah diimunisasi. Sejalan dengan 

penelitian Bazán et al. (2017)  mengatakan pemberian imunisasi dipengaruhi 

oleh pandangan dari orang sekitar terutama yang mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi. 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu proses pembentuk tingkah 

laku (Ningrum 2008). Pada penelitian ini mayoritas tingkat pendidikan 

responden adalah sekolah dasar. Hasil kuesioner data demografi tidak 

didapatkan tingkat pendidikan tertentu memiliki persepsi yang positif atau 

persepsi yang negatif sehingga tidak dapat dikatakan tingkat pendidikan 

mempunyai pengaruh terhadap persepsi orang tua. Pada penelitian ini juga 

tidak ada spesifikasi orang tua dengan usia tertentu memiliki persepsi positif 

atau memiliki persepsi negatif. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Isnayni (2016) menyatakan bahwa umur tidak mempengaruhi orang tua 

memilih melengkapi imunisasi atau tidak. Perbedaan pengalaman terhadap 

suatu masalah dalam hal ini tentang imunisasi dasar lebih mempengaruhi 

persepsi orang tua. Pengalaman terhadap masalah kesehatan/ penyakit dan 

pengambilan keputusan dipengaruhi oleh umur individu(Noor 2008). Hal ini 

menunjukan bahwa umur tidak selalu dominan menunjang seseorang dalam 
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berperilaku karena perilaku dipengaruhi beberapa faktor baik interna maupun 

eksternal (Notoatmodjo 2007) 

Pendapatan keluarga dalam satu bulan dilihat dari tabel 5.3 menunjukan 

bahwa sebagian besar responden memiliki pendapatan perbulan yang terbilang 

cukup rendah yaitu 27 orang memiliki pendapatan dibawah 1 juta kemudian 

39 orang memiliki pendapatan berkisar 1-3 juta tetapi dalam hal ini banyak 

yang memiliki pendapat tidak lebih dari 2 juta. dan 5 orang lainnya memiliki 

pendapatan diatas 3 juta. Tingkat pendapatan tidak mempengaruhi orangtua 

melengakapi imunisasi dasar pada bayinyakarena akan mendapatkan 

imunisasi gratis dari pemerintah(Isnayni 2016).  

Pada kuesioner disebutkan jumlah anak yang dimiliki untuk melihat 

pengalaman orang tua terkait tentang imunisasi dasar. Pengalaman merupakan 

salah satu faktor yang melatar belakangi terbentuknya persepsi seseorang 

(Ajzen 2005).Orang tua yang memiliki persepsi positif mayoritas memiliki 

lebih dari satu orang anak dan seluruhnya memiliki riwayat melengkapi 

imunisasi dasar pada anak sebelumnya. Dapat  diartikan orang tua dengan 

persepsi yang positif memilki pengalaman yang baik terhadap imunisasi dasar.  

Pada penelitian Choudhury et al. (2011)mengatakan bahwasannya 

keyakinan menjadi salah satu faktor memunculkan suatu persepsi. Berbeda 

dengan penelitian ini saat dilakukannya kunjungan rumah, alasan orang tua 

memiliki persepsi yang negatif pun tidak ada unsur karena dilarang oleh 

agama yang dianut.  
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5.2.2 Identifikasi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

Identifikasi kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

didapatkan hasil mayoritas orang tua tidak melengkapi imunisasi dasar pada 

bayinya. Pada penelitian Riska (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh 

pendidikan orang tua dengan kepatuhan imunisasi dasar. Orang tua dengan 

tingkat pendidikan rendah cenderung tidak patuh melaksanakan imunisasi 

(Riska2015). Pada penelitian ini mayoritas orang tua yang tidak melengkapi 

imunisasi pada bayinya mempunyai tingkat pendidikan yang rendah, 

meskipun ada pula orang tua dengan pendidikan yang rendah melengkapi 

imunisasi dasar pada bayinya.42 dari 48 ibu dan 32 dari 48 ayah yang tidak 

melengkapi imunisasi memilki tingkat pendidikan hanya sampai Sekolah 

Dasar. Tidak ada rentan usia tertentu yang menunjukan perbedaan melengkapi 

atau tidak melengkapi imunisasi dasar. sejalan dengan penelitian Alhammadi 

et al. (2015) mengatakan tidak ada interaksi yang signifikan usia dengan 

seseorang melakukan imunisasi. 

Pendapatan keluarga perbulan sebagian besar responden memiliki 

tingkat pendapatan yang rendah. sebenarnya tidak ada pengaruh pendapatan 

orang tua dengan kelengakapan imunisasi karena imunisasi dasar yang 

diberikan pada bayi telah mendapat subsidi dari pemerintah sehingga orang 

tua tidak perlu mengeluarkan biaya untuk imunisasi. Sejalan dengan penelitian 

Isnayni (2016) bahwa pendapatan perbulan tidak mempengaruhi orang tua 

untuk melengkapi atau tidak melengkapi imunisasi dasar. Riwayat 

kelengkapan imunisasi anak sebelumnya sedikit banyak mempengaruhi 

kelengkapan imunisasi pada anak selanjutnya. Pada data tabulasi riwayat 
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imunisasi anak sebelumnya didapatkan dari 21 orang yang memiliki anak 

lebih dari satu, dan 11 orang diantara yang mempunyai riwayat melengkapi 

imunisasi pada anak sebelumnya tetapi memilih untuk tidak melengkapi 

imunisasi anak selanjutnya karena mempunyai pengalaman yang buruk 

tentang imunisasi. Orang tua kurang memahami penyelesaian dari efek 

imunisasi dan lebih memilih untuk tidak mengimunisasi. Sering kali orang tua 

merasa jera dengan efek samping dari imunisasi berupa demam, sedangkan 

demam karena efek samping bisa selesai dengan memberikan obat penurun 

demam. Salahnya informasi juga menimbulkan orang tua tidak melengkapi 

imunisasi pada bayinya (Kubli et al. 2017). Tidak sedikit orang tua yang 

memutus rangkaian imunisasi dasar karena menganggap keamanan atau 

kemanjuran dari imunisasi tidak terlalu dirasa dan imunisasi tidak cukup 

penting untuk diberikan karena dilengkapi atau tidak dilengkapi tidak akan 

ada bedanya(Kubli et al. 2017) 

Pada hasil kuesioner alasan mengapa tidak melengkapi imunisasi dasar 

kebanyakan karena dilarang oleh suami dalam hal ini memiliki peran sebagai 

ayah. Masyarakat Indonesia sendiri masih menganut budaya patriarki yang 

dimana ayah memilki otoritas dalam keluarga. Sejalan dengan penelitian 

Setyowati et al. (2013)bahwa ayah mempunyai peran sebagai pengambil 

keputusan dalam keluarga sehingga akan mempengaruhi pemberian imunisasi 

dasar pada bayi.  
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5.2.3 Hubungan persepsi orang tua dengan kelengakapn imunisasi dasar 

pada bayi usia 9-12 bulan 

Analisa statistik dalam penelitian ini menunjukan bahwa ada korelasi 

yang kuat antara persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar pada 

bayi usia 9-12 bulan. Seseorang akan selalu berinteraksi melalui rangsangan 

yang diterima dari dirinya sendiri atau dari lingkungan sekitarnya. Proses 

interaksi tersebut yang membuat seseorang memahami persepsi akan suatu hal 

yang diyakini untuk membentuk atau menentukan perilaku yang akan 

dilakukan (Sunaryo 2004). Sejalan dengan theory of planned behaviormenurut 

(Ajzen 2005) yang dimana menyatakan bahwa salah satu penunjang seseorang 

melakukan suatu perilaku adalah dengan perceived behavior control atau 

persepsi yang mengontrol tingkah laku. Persepsi disini merupakan salah sau 

diantara tiga hal yang bisa memunculkan niat untuk melakukan suatu perilaku. 

Didapatkan hasil 42 orang tua yang tidak melengkapi imunisasi dasar 

dan 29 orang tua yang melengkapi imunisasi dasar pada bayinya. Pada tabel 

5.11 menunjukan bahwa orang tua yang tidak melengkapi imunisasi dasar 

memiliki persepsi yang negatif lebih banyak. Persepsi negatifdalam hal ini 

adalah orang tua merasa imunisasi dasar yang diberikan dapat menimbulkan 

penyakit lainnya, orang tua juga merasa bayi yang diimunisasi dengan yang 

tidak diimunisasi tidak ada bedanya, orang tua yang merasa bayinya dalam 

keadaan sehat sehingga tidak perlu melakukan imunisasi, orang tua juga 

merasa lebih baik memberikan obat sewaktu anak sakit dari pada 

mencegahnya dengan imunisasi dasar. Kebanyakan orang tua mengikuti saran 

dari orang sekitar seperti tetangga. Salah informasi yang diterima 
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mempengaruhi keputusan orang tua untuk melengkapi imunisasi dasar pada 

bayi sehingga menjadi salah satu penghalang untuk memperoleh cakupan 

imunisasi yang lebih luas (Kubli et al. 2017) 

24 dari 42 orang tua memiliki persepsi negatif dan sisanya memiliki 

positif tentang imunisasi dasar tetapi tidak melengkapi imunisasi dasar pada 

bayinya Responden dengan persepsi yang positif tetapi tidak melengkapi 

imunisasi dasar pada bayinya kebanyakan beralasan karena dilarang oleh 

suami sehingga lebih memilih untuk tidak mengimunisasi bayinya. Peran ayah 

sangatlah berpengaruh pada keputusan ibu untuk melengapi imunisasi dasar 

pada bayinya(Setyowati et al. 2013). Petugas puskesmas sudah memberikan 

informasi yang cukup baik bila dilihat dari beberapa responden mengetahui 

manfaat dari imunisasi tetapi karena orang sekitar kurang mendukung 

sehingga membuat responden tidak melengkapi imunisasi pada bayinya. 

Seluruh orang tua yang melengkapi imunisasi dasar untuk bayinya memiliki 

persepsi yang positif tentang imunisasi dasar. 

Hasil dari uji statistik yang menggunakan chi square menunjukan hasil 

nilai X
2
 = 25.033

a
  dan p < 0,05 yaitu 0,00 yang artinya terdapat hubungan 

yang signifikan antara persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar 

pada bayi usia 9-12 bulan. Berbeda dengan penelitian yang Isnayni 

(2016)yang menyatakan tidak ada hubungan antara persepsi orang tua dengan 

kepatuhan orang tua untuk memberikan imunisasi. Responden yang digunakan 

oleh peneliti sebelumnya hampir seluruhnya memiliki persepsi yang baik, 

karena pada daerah penelitian yang digunakan pun hampir seluruh orang tua 
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menyutujui adanya imunisasi dan memiliki sudut pandang yang baik terhadap 

imunisasi dasar pada bayi. 
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BAB 6 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini akan membahas simpulan dan saran dari hasil penelitian tentang 

hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi dasar pada bayi usia 

9-12 Bulan. 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Mayoritas orang tua yang menjadi responden memiliki persepsi yang 

positif terhadap imunisasi dasar. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman 

yang baik terhadap imunisasi dasar yang diberikan 

2. Orang tua yang tidak melengkapi imunisasi dasar pada bayinya cenderung 

memiliki persepsi yang negatif tentang imunisasi dasar. Hal ini 

dipengaruhi oleh dukungan orang sekitar, informasi yang didapat, manfaat 

yang tidak terlalu dirasakan, serta pengalaman tentang efek samping 

imunisasi yang pernah dialami. 

3. Terdapat hubungan anatara persepsi orang tua tentang imunisasi dasar 

dengan kelengakapan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan di 

Puskesmas Pegirian Surabaya. 

6.2 Saran 

1. Bagi petugas kesehatan, khususnya kader posyandu setempat dan perawat 

komunitas hendaknya lebih aktif lagi dalam memberikan informasi seputar 

imunisasi dasar kepada orang tua. Sepatutnya kader posyandu bukan 

hanya melibatkan ibu tetapi juga melibatkan ayah karena bila dilihat dari 
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alasan tidak melengkapi imunisasi dasar adalah karena dilarang oleh suami 

(ayah). 

2. Bagi Puskesmas, hendaknya lebih meningkatkan lagi promosi tentang 

imunisasi dasar. Lebih diperhatikan lagi orang tua yang tidak melengkapi 

imunisasi dasar pada bayinya serta mendeteksi dini orang tua yang 

memiliki persepsi negatif terhadap imunisasi sehingga bisa dilakukan 

kunjungan rumah untuk menjelaskan lebih mendalam tentang pentingnya 

imunisasi. 

3. Bagi Dinas Kesehatan Kota Surabaya, hendaknya lebih dikembangkan lagi 

program-program untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar di Kota 

Surabaya khususnya di daerah cakupan Puskesmas Pegirian semisal 

memberikan pendidikan kesehatan bagi orang tua (ayah dan ibu) tentang 

imunisasi dasar. 

4. Bagi Orang tua, hendaknya lebih memperluas pandangan khususnya 

tentang imunisasi dasar, tidak gampang terpengaruh oleh informasi yang 

didapat dari pihak yang tidak terpercaya, serta lebih banyak mencari 

informasi yang benar kepada petugas kesehatan semisal cara untuk 

mengurangi efek samping dari imunisasi sehingga orang tua tidak lagi 

diresahkan tentang efek samping dari imunisisi 

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih focus pada faktor dominan lain 

yang mempengaruhi kelengkapan imunisasi dasar, misal peran serta orang 

sekitar. 
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Lampiran 9 

 

INFORMATION FOR CONSENT 

(LEMBAR PENJELASAN PENELITIAN) 

 

Judul Penelitian 

Hubungan Persepsi Orangtua dengan Kelengkapan Imunisasi Dasar pada 

Bayi Usia 9-12 Bulan 

Tujuan 

Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan persepsi orang tua dengan kelengkapan imunisasi 

dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi persepsi orangtua tentang imunisasi 

2. Mengidentifikasi pemenuhan imunisasi dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

3. Menganalisis hubungan persepsi orang tua dengan pemenuhan imunisasi 

dasar pada bayi usia 9-12 bulan 

Perlakuan yang diterapkan pada subyek 

Penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian korelasional dimana 

subjek yang nantinya menjadi responden akan diberikan kuesioner persepsi 

tentang imunisasi dan membuat lembar observasi untuk melihat imunisasi yang 

sudah dan belum dilakukan dengan melihat KMS yang dimiliki oleh bayi. 

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu 

tentang judul, tujuan, manfaat, bahaya yang akan ditimbulkan, hak untuk 

mengundurkan diri, dan adanya insentif untuk subjek atau responden. Lembar 

persetujuan ini akan diberikan dan diisi oleh responden, dan apabila setuju 

menjadi responden dalam penelitian ini nantinya peneliti membagikan kuesioner 

persepsi tentang imunisasi dan lembar observasi yang akan diisi sendiri oleh 

peneliti. 
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Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juni-Juli 2017 di Puskesmas 

Pegirian 

Manfaat 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan bisa membuat subjek sadar akan 

pentingnya pemenuhan imunisasi pada bayi sehingga bisa menghindarkan bayi 

dari penyakit menular, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi, dan 

mengurangi angkan kematian bayi. 

Bahaya potensial 

Tidak ada bahaya potensial yang diakibatkan oleh keterlibatan subjek 

dalam penelitian ini. 

Hak untuk undur diri 

Keikutsertaan subjek dalam penelitian ini bersifat sukarela dan responden 

berhak untuk mengundurkan diri kapanpun, tanpa menimbulkan konsekuensi 

yang merugikan responden. 

Adanya insentif untuk subyek 

Penelitian ini tidak menggunakan insentif berupa uang tetapi peneliti akan 

memberikan konsumsi berupa snack untuk subjek yang bersedia menjadi 

responden. Kontak Person Peneliti HP 081332003669 
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Lampiran 10 

INFORMED CONSENT 

(LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN) 

       Kode (*) 

   

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama  : 

Umur  : 

Alamat  : 

Pekerjaan : 

 

Telah mendapat keterangan secara terinci dan jelas mengenai : 

1. Penelitian yang berjudul “Hubungan Persepsi Orangtua dengan 

Kelengkapanp Imunisasi Dasar pada Bayi Usia 9-12 Bulan” 

2. Manfaat ikut sebagai subyek penelitian 

3. Bahaya yang akan timbul 

4. Prosedur Penelitian 

Oleh karena itu saya bersedia/tidak bersedia*) secara sukarela untuk 

menjadi subyek penelitian dengan penuh kesadaran serta tanpa keterpaksaan. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa tekanan dari pihak 

manapun. 

*) Coret salah satu     Surabaya,……..….….. 2017 

Saksi      Responden 

 

(…………………………)   (…………………………) 

Peneliti 

 

(Nur Jazilah Hemadiyan) 
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Lampiran 11 

LEMBAR KUESIONER 

HUBUNGAN PERSEPSI ORANGTUA DENGAN PEMENUHAN IMUNISASI 

DASAR PADA BAYI USIA 0-9 BULAN 

            

       Kode (*)  

   

 

Petunjuk pengisian: berikan tanda cek (V) pada jawaban yang saudara pilih 

I. Data Demografi 

1. Tingkat pendidikan 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Akademi/ Perguruan Tinggi 

2. Tingkat pendidikan pasangan 

a. SD 

b. SMP 

c. SMA 

d. Akademi / Perguruan Tinggi 

3. Usia orang tua 

Ayah….. tahun 

Ibu….. tahun 

4. Pendapatan keluarga perbulan 

a. < 1.000.000 

b. 1.000.000 – 3.000.000 

c. 3.000.000 – 5.000.000 

d. > 5.000.000 

5. Usia bayi….. Bulan 
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6. Jumlah anggota keluarga dalam satu rumah 

a. < 3 orang 

b. 4-6 orang 

c. 7-8 orang 

d. > 8 orang 

7. Jumlah anak yang dimiliki 

a. 1 orang 

b. 2-3 orang 

c. 4-5 orang 

d. > 5 orang 

8. Apakah anak sebelumnya juga diberikan imunisasi? 

a. Iya 

b. Tidak  

9. Agama / kepercayaan 

a. Islam 

b. Kristen/katolik 

c. Hindu 

d. Budha  

 

II. Kuesioner Persepsi 

No  Pernyataan  Jawaban  

SS S TS STS 

1. Imunisasi dasar yang diberikan dirasa dapat 

mencegah suatu penyakit infeksi  

    

2. Vaksin yang diberikan saat imunisasi dasar dirasa 

aman karena sudah di uji coba terlebih dahulu  

    

3. Bayi yang mempunyai masalah kesehatan dirasa 

tidak dapat diberikan imunisasi 

    

4. Petugas kesehatan dirasa sudah memberikan 

informasi yang baik tentang imunisasi dasar untuk 

bayi 
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5. Vaksin yang diberikan saat imunisasi dirasa dapat 

meningkatkan kekebalan tubuh bayi 

    

6. Imunisasi dasar yang diberikan dirasa dapat 

menimbulkan penyakit lainnya 

    

7. Didalam vaksin imunisasi dasar dirasa terdapat 

kandungan yang berbahaya bagi tubuh bayi 

    

8. Bayi sudah memiliki kekebalan tubuh sendiri 

dirasa tidak membutuhkan imunisasi dasar untuk 

membentuk kekebalan tubuh 

    

9. Menusukan jarum pada bayi yang sehat saat 

imunisasi dasar dirasa tidak patut untuk dilakukan 

    

10. Imunisasi dirasa tidak penting karena bayi tidak 

berada dalam lingkungan yang beresiko terkena 

penyakit infeksi 

    

11. Bayi yang mengalami demam setelah diberikan 

imunisasi dasar dirasa tidak perlu melanjutkan 

imunisasi selanjutnya 

    

12. Informasi yang didapat dari pihak lain (internet, 

media cetak, orang sekitar) dirasa lebih dapat 

dipercaya daripada informasi petugas kesehatan 

setempat 

    

13. Bayi yang diberikan imunisasi dengan yang tidak 

diberikan imunisasi dirasa tidak ada bedanya 

    

14. Memberikan obat saat anak sakit dirasa lebih 

efektif dari pada diberikan imunisasi saat anak 

sehat 

    

15. Tidak hanya demam tetapi imunisasi dasar yang 

diberikan dirasa dapat menimbulkan kecacatan 

bagi bayi 

    

(Diadopsi dari Survey of Parents on Key Issues Related to Immunization 

Questionnaire(Public Health Agency 2011)) 
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III. Lembar penilaian kelengkapan imunisasi dasar 

 

No Jenis Imunisasi Dilakukan / Tidak 

dilakukan 

Usia saat diberikan 

imunisasi 

Tanggal 

pemberian  

1. Hepatitis B 0    

2. BCG    

3. Polio 1    

4. DPT/HB 1    

5. Polio 2    

6. DPT/HB 2    

7. Polio 3    

8. DPT/HB 3    

9. Polio 4    

10. Campak     

 

Mengapa anda *melengkapi / tidak melengkapi imunisasi dasar pada bayi anda? 

Jelaskan:……………………………………………………………………...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*coret salah satu 
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Lampiran 12 

 

TABULASI DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 

 

Kode 

Responden 

Tingkat 

Pendidikan Ibu 

Tingkat 

pendidikan Ayah 

Usia 

ayah 

Usia 

ibu 

Pendapatan 

perbulan 

Usia 

bayi 

Jumlah 

anak 

Riwayat anak 

sebelumnya 

Responden 01 1 1 1 1 1 4 1 0 

Responden 02 1 1 2 1 2 3 1 0 

Responden 03 1 1 2 2 1 3 2 0 

Responden 04 1 2 1 1 2 4 1 0 

Responden 05 3 1 1 1 2 3 1 0 

Responden 06 1 1 2 2 1 4 2 0 

Responden 07 1 1 2 2 2 4 2 0 

Responden 08 1 1 1 1 1 4 1 0 

Responden 09 1 2 2 1 1 3 1 0 

Responden 10 1 1 1 1 2 2 1 0 

Responden 11 1 1 2 2 2 4 2 0 

Responden 12 1 1 2 1 2 4 1 0 

Responden 13 1 1 2 2 1 2 2 0 

Responden 14 1 2 1 1 1 1 1 0 

Responden 15 1 1 2 2 2 3 2 1 

Responden 16 2 1 3 3 3 4 2 1 

Responden 17 2 2 3 3 2 4 2 0 

Responden 18 1 2 2 2 2 2 2 1 

Responden 19 1 2 3 3 1 1 2 1 
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Responden 21 2 3 2 2 2 2 2 1 

Responden 22 1 2 1 1 2 4 1 0 

Responden 24 1 2 2 2 1 1 2 1 

Responden 26 2 1 3 2 1 2 2 1 

Responden 27 2 3 1 1 2 2 1 0 

Responden 28 1 1 1 1 1 3 1 0 

Responden 29 1 3 2 1 1 1 1 0 

Responden 30 1 1 3 3 1 3 3 1 

Responden 31 1 3 2 1 2 1 1 0 

Responden 32 1 3 2 1 1 4 1 0 

Responden 35 1 1 3 3 2 1 2 0 

Responden 36 1 1 2 2 1 3 2 0 

Responden 37 1 1 2 2 2 4 2 0 

Responden 38 1 1 3 3 2 1 3 1 

Responden 39 1 1 2 2 1 4 3 0 

Responden 40 1 1 1 1 1 3 1 0 

Responden 41 1 3 2 2 1 4 1 0 

Responden 43 1 1 2 2 2 4 1 0 

Responden 44 1 2 2 1 1 2 1 0 

Responden 45 1 1 3 3 2 4 1 0 

Responden 46 1 1 2 2 1 1 1 0 

Responden 47 1 1 2 2 2 4 2 1 

Responden 48 2 2 3 3 2 2 2 1 

Responden 49 1 2 2 2 1 1 2 1 
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Responden 50 2 3 2 1 2 1 1 0 

Responden 51 2 3 3 3 2 1 2 1 

Responden 52 3 3 2 2 1 1 2 1 

Responden 53 2 3 2 1 2 1 1 0 

Responden 54 1 2 3 3 3 3 3 1 

Responden 55 3 3 2 2 2 1 1 0 

Responden 58 2 2 2 2 2 1 3 1 

Responden 59 3 3 2 2 2 3 3 1 

Responden 60 1 3 2 1 3 1 1 0 

Responden 61 2 3 2 2 2 1 2 1 

Responden 62 1 2 3 3 2 2 2 1 

Responden 63 3 3 2 1 2 1 1 0 

Responden 64 3 3 2 2 2 1 1 0 

Responden 65 1 1 2 2 3 1 1 0 

Responden 66 2 2 2 2 1 1 2 1 

Responden 67 1 3 3 2 3 1 3 1 

Responden 68 3 3 2 2 1 3 1 0 

Responden 69 2 3 2 2 2 2 1 0 

Responden 70 1 1 3 3 1 1 4 1 

Responden 71 2 3 2 2 2 2 1 0 

Responden 72 1 2 2 2 2 2 2 1 

Responden 73 3 3 2 2 2 3 2 1 

Responden 74 3 3 2 2 2 1 2 1 

Responden 75 2 3 2 2 1 1 1 0 
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Responden 76 3 3 2 2 2 1 1 0 

Responden 78 2 2 3 3 2 3 3 1 

Responden 79 2 3 3 3 1 1 3 1 

Responden 80 3 3 2 2 2 1 3 1 

 

 

Keterangan 

Tingkat Pendidikan   Pendapatan perbulan  Riwayat anak sebelumnya 
Kode 1: SD    Kode 1: < 1 juta   Kode 0: Tidak lengkap 

Kode 2: SMP    Kode 2: 1-3 juta   Kode 1: lengkap 

Kode 3: SMA    Kode 3: 3-5 Juta   

Kode 4: PT/Akademik   Kode 4: > 5 juta   

 

Usia     Usia Bayi    Jumlah anak    
Kode 1: < 20 tahun   Kode 1: 9 Bulan   Kode 1: 1 orang   

Kode 2: 21-30 tahun   Kode 2: 10 Bulan   Kode 2: 2-3 orang   

Kode 3: 31-40 tahun   Kode 3: 11 Bulan   Kode 3: 4-5 orang   

Kode 4: > 40 tahun   Kode 4: 12 Bulan   Kode 4: < 5 orang   
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Lampiran 13 

 

TABULASI DATA KHUSUS PERSEPSI ORANG TUA DAN KELENGKAPAN IMUNISASI DASAR 

 

No Responden P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total % Kriteria 

Persepsi 

Kelengkapan 

Imunisasi 

1 Res 01 2 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 28 47% Negatif Tidak Lengkap 

2 Res 02 3 3 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 1 1 3 33 55% Positif  Tidak Lengkap 

3 Res 03 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

4 Res 04 3 2 2 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 3 28 47% Negatif Tidak Lengkap 

5 Res 05 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 3 30 50% Negatif Tidak Lengkap 

6 Res 06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 30 50% Negatif Tidak Lengkap 

7 Res 07 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

8 Res 08 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

9 Res 09 2 2 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 34 57% Positif  Tidak Lengkap 

10 Res 10 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 42 70% Positif  Tidak Lengkap 

11 Res 11 4 3 2 4 4 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 34 57% Negatif Tidak Lengkap 

12 Res 12 3 3 2 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 3 30 50% Negatif Tidak Lengkap 

13 Res 13 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 25 42% Negatif Tidak Lengkap 

14 Res 14 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

15 Res 15 3 3 3 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

16 Res 16 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 42 70% Positif  Tidak Lengkap 

17 Res 17 3 3 3 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

18 Res 18 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 40 67% Positif  Tidak Lengkap 

19 Res 19 2 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 30 50% Negatif Tidak Lengkap 
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20 Res 21 3 3 3 3 4 3 3 1 3 2 3 3 2 2 3 41 68% Positif  Tidak Lengkap 

21 Res 22 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 41 68% Positif  Tidak Lengkap 

22 Res 24 2 2 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 28 47% Negatif Tidak Lengkap 

23 Res 26 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 40 67% Positif Tidak Lengkap 

24 Res 27 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 1 2 34 57% Positif Tidak Lengkap 

25 Res 28 3 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 30 50% Negatif Tidak Lengkap 

26 Res 29 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 35 58% Positif Tidak Lengkap 

27 Res 30 3 3 3 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 30 50% Negatif Tidak Lengkap 

28 Res 31 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 38 63% Positif Tidak Lengkap 

29 Res 32 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

30 Res 35 2 2 3 3 2 2 3 1 2 2 1 3 1 1 3 31 52% Positif Tidak Lengkap 

31 Res 36 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 3 28 47% Negatif Tidak Lengkap 

32 Res 37 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

33 Res 38 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 38 63% Positif Tidak Lengkap 

34 Res 39 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 42 70% Positif Tidak Lengkap 

35 Res 40 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 25 42% Negatif Tidak Lengkap 

36 Res 41 3 3 3 3 3 1 2 1 1 3 1 2 3 1 3 33 55% Positif Tidak Lengkap 

37 Res 43 2 2 2 3 2 2 3 2 1 1 1 3 1 1 3 29 48% Negatif Tidak Lengkap 

38 Res 44 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 27 45% Negatif Tidak Lengkap 

39 Res 45 3 3 3 3 4 2 2 3 1 3 1 1 1 2 2 34 57% Positif Tidak Lengkap 

40 Res 46 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 1 2 32 53% Positif Tidak Lengkap 

41 Res 47 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 1 2 3 38 63% Positif Tidak Lengkap 

42 Res 48 2 2 3 3 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 28 47% Negatif Tidak Lengkap 

43 Res 49 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 41 68% Positif Lengkap 
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44 Res 50 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 40 67% Positif Lengkap 

45 Res 51 3 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 43 72% Positif Lengkap 

46 Res 52 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 42 70% Positif Lengkap 

47 Res 53 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 75% Positif Lengkap 

48 Res 54 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 42 70% Positif Lengkap 

49 Res 55 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 42 70% Positif Lengkap 

50 Res 58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44 73% Positif Lengkap 

51 Res 59 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 40 67% Positif Lengkap 

52 Res 60 3 3 3 3 4 3 2 1 3 3 3 3 2 2 3 41 68% Positif Lengkap 

53 Res 61 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46 77% Positif Lengkap 

54 Res 62 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 42 70% Positif Lengkap 

55 Res 63 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 2 2 1 2 40 67% Positif Lengkap 

56 Res 64 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 42 70% Positif Lengkap 

57 Res 65 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 44 73% Positif Lengkap 

58 Res 66 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 40 67% Positif Lengkap 

59 Res 67 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 41 68% Positif Lengkap 

60 Res 68 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 43 72% Positif Lengkap 

61 Res 69 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 42 70% Positif Lengkap 

62 Res 70 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 3 41 68% Positif Lengkap 

63 Res 71 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 41 68% Positif Lengkap 

64 Res 72 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 44 73% Positif Lengkap 

65 Res 73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 44 73% Positif Lengkap 

66 Res 74 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 3 41 68% Positif Lengkap 

67 Res 75 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 40 67% Positif Lengkap 
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68 Res 76 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 40 67% Positif Lengkap 

69 Res 78 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 41 68% Positif Lengkap 

70 Res 79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 44 73% Positif Lengkap 

71 Res 80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 43 72% Positif Lengkap 
 

 

 

Keterangan: 

 

Skor Pernyataan Positif   Skor Pernyataan Negatif    Kriteria Persepsi: 
Kode 4: Sangat Setuju (SS)   Kode 4: Sangat Tidak Setuju (STS)  < 50% : Persepsi Negatif 

Kode 3: Setuju (S)    Kode 3: Tidak Setuju (TS)   > 50% : Persepsi Positif 

Kode 2: Tidak Setuju (TS)   Kode 2: Setuju (S) 

Kode 1: Sangat Tidak Setuju (STS)  Kode 1: Sangat Setuju (SS) 
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Lampiran 14 

 

Uji Validitas 
 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 total 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 
Correlations 
 

[DataSet0]  

Correlations 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 total 

P1 

Pearson Correlation 1 .610
*
 .864

**
 .127 .739

**
 .575

*
 .487 .127 .146 .103 .487 .620

*
 .458 .864

**
 .158 .629

*
 

Sig. (2-tailed)  .016 .000 .651 .002 .025 .066 .651 .604 .715 .066 .014 .086 .000 .574 .012 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P2 

Pearson Correlation .610
*
 1 .776

**
 .124 .675

**
 .771

**
 .142 .124 .214 .213 .142 .248 .391 .776

**
 .125 .521

*
 

Sig. (2-tailed) .016  .001 .659 .006 .001 .613 .659 .445 .446 .613 .372 .150 .001 .657 .046 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P3 

Pearson Correlation .864
**
 .776

**
 1 .255 .739

**
 .791

**
 .389 .255 .292 .257 .389 .487 .573

*
 1.000

**
 .276 .723

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .359 .002 .000 .152 .359 .291 .355 .152 .066 .026 .000 .319 .002 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P4 

Pearson Correlation .127 .124 .255 1 .173 .161 .691
**
 1.000

**
 .355 .490 .691

**
 .323 .685

**
 .255 .841

**
 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .651 .659 .359  .539 .566 .004 .000 .195 .064 .004 .241 .005 .359 .000 .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
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P5 

Pearson Correlation .739
**
 .675

**
 .739

**
 .173 1 .876

**
 .395 .173 .198 .209 .395 .539

*
 .310 .739

**
 .160 .620

*
 

Sig. (2-tailed) .002 .006 .002 .539  .000 .145 .539 .480 .455 .145 .038 .261 .002 .568 .014 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P6 

Pearson Correlation .575
*
 .771

**
 .791

**
 .161 .876

**
 1 .185 .161 .277 .276 .185 .322 .326 .791

**
 .162 .570

*
 

Sig. (2-tailed) .025 .001 .000 .566 .000  .510 .566 .318 .319 .510 .242 .236 .000 .564 .027 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P7 

Pearson Correlation .487 .142 .389 .691
**
 .395 .185 1 .691

**
 .146 .066 1.000

**
 .701

**
 .458 .389 .710

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .066 .613 .152 .004 .145 .510  .004 .604 .815 .000 .004 .086 .152 .003 .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P8 

Pearson Correlation 
.127 .124 .255 1.000

**
 

.173 .161 .691
**
 1 .355 .490 .691

**
 .323 .685

**
 .255 .841

**
 .771

**
 

Sig. (2-tailed) .651 .659 .359 .000 .539 .566 .004  .195 .064 .004 .241 .005 .359 .000 .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P9 

Pearson Correlation .146 .214 .292 .355 .198 .277 .146 .355 1 .759
**
 .146 .483 .686

**
 .292 .557

*
 .574

*
 

Sig. (2-tailed) .604 .445 .291 .195 .480 .318 .604 .195  .001 .604 .068 .005 .291 .031 .025 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P10 

Pearson Correlation .103 .213 .257 .490 .209 .276 .066 .490 .759
**
 1 .066 .441 .570

*
 .257 .303 .526

*
 

Sig. (2-tailed) .715 .446 .355 .064 .455 .319 .815 .064 .001  .815 .100 .027 .355 .272 .044 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P11 

Pearson Correlation .487 .142 .389 .691
**
 .395 .185 1.000

**
 .691

**
 .146 .066 1 .701

**
 .458 .389 .710

**
 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .066 .613 .152 .004 .145 .510 .000 .004 .604 .815  .004 .086 .152 .003 .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P12 
Pearson Correlation .620

*
 .248 .487 .323 .539

*
 .322 .701

**
 .323 .483 .441 .701

**
 1 .401 .487 .353 .710

**
 

Sig. (2-tailed) .014 .372 .066 .241 .038 .242 .004 .241 .068 .100 .004  .138 .066 .196 .003 
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N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P13 

Pearson Correlation .458 .391 .573
*
 .685

**
 .310 .326 .458 .685

**
 .686

**
 .570

*
 .458 .401 1 .573

*
 .755

**
 .817

**
 

Sig. (2-tailed) .086 .150 .026 .005 .261 .236 .086 .005 .005 .027 .086 .138  .026 .001 .000 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P14 

Pearson Correlation .864
**
 .776

**
 1.000

**
 .255 .739

**
 .791

**
 .389 .255 .292 .257 .389 .487 .573

*
 1 .276 .723

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .359 .002 .000 .152 .359 .291 .355 .152 .066 .026  .319 .002 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

P15 

Pearson Correlation .158 .125 .276 .841
**
 .160 .162 .710

**
 .841

**
 .557

*
 .303 .710

**
 .353 .755

**
 .276 1 .777

**
 

Sig. (2-tailed) .574 .657 .319 .000 .568 .564 .003 .000 .031 .272 .003 .196 .001 .319  .001 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

total 

Pearson Correlation .629
*
 .521

*
 .723

**
 .771

**
 .620

*
 .570

*
 .777

**
 .771

**
 .574

*
 .526

*
 .777

**
 .710

**
 .817

**
 .723

**
 .777

**
 1 

Sig. (2-tailed) .012 .046 .002 .001 .014 .027 .001 .001 .025 .044 .001 .003 .000 .002 .001  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 15 

 

Uji Reabilitas 
 

RELIABILITY 

  /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 total 

  /SCALE('ALL VARIABLES') ALL 

  /MODEL=ALPHA. 

 

[DataSet0]  

 
Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 15 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 15 100.0 

a. Listwise deletion based on all 

variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.776 16 
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Lampiran 16 

Uji Statistik Chi Square 

 
CROSSTABS 

  /TABLES=Kelengkapan BY Persepsi 

  /FORMAT=AVALUE TABLES 

  /STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

  /COUNT ROUND CELL. 

 
Crosstabs 
 
 

[DataSet0]  

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kelengkapan * Persepsi 71 100.0% 0 0.0% 71 100.0% 
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Kelengkapan * Persepsi Crosstabulation 

Count   

 Persepsi Total 

Negatif Positif 

Kelengkapan 
Lengkap 0 29 29 

Tidak Lengkap 24 18 42 

Total 24 47 71 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 25.033
a
 1 .000   

Continuity Correction
b
 22.545 1 .000   

Likelihood Ratio 33.476 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

24.681 1 .000   

N of Valid Cases 71     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9.80. 

b. Computed only for a 2x2 table 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Contingency Coefficient .511 .000 

N of Valid Cases 71  
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